
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Аналіз банківської діяльності 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у формуванні у студентів системного мислення та 

оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками щодо 

організації інформаційної бази та методів аналізу діяльності банку. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: методи аналізу фінансово-

господарської діяльності банків;особливості формування аналітичних 

висновків, які впливають на управлінські рішення, а також системний підхід 

до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта 

господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів; 

нормативно-правову базу, яка регулює банківську діяльність та впливає на 

вибір інструментів і методів ведення банківського бізнесу;взаємозв’язок між 

політикою центрального банку, станом економічного середовища та змістом 

внутрішніх процесів у банку; вміти: обирати методи та інструменти 

дослідження у відповідності до поставленої мети; аналізувати нормативно-

дослідну документацію, бухгалтерську, фінансову і статистичну звітність, 

бізнес-плани, будувати аналітичні графіки та таблиці;використовувати 

математичні методи дослідження функціонального зв’язку, користуватись 

спеціальними довідковими таблицями; здійснювати контроль за виконанням 

планів та прийнятих управлінських рішень;виявляти фінансові резерви та 

оцінювати результати діяльності управлінського персоналу, окремих 

підрозділів і банку в цілому;обґрунтовувати оптимальні напрями подальшого 

розвитку банку з точки зору забезпечення високої ефективності банківського 

менеджменту;використовувати результати аналізу діяльності банку для 

обґрунтування стратегії і тактики розвитку банку. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування), письмовий контроль (ессе, контрольні роботи, виконання 

завдань), тестування, екзамен. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 



Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аналіз банківської діяльності» здійснюється на основі результатів поточного 

і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Костогриз В.Г., к.е.н., доцент 
 

 

 

 
 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Ризик-менеджмент» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності:. Основною метою викладання навчальної  дисципліни є 

знайомство з теоретичними основами ризик-менеджменту,  оволодіння 

практикою застосування методів кількісної оцінки ризику в умовах ринкових 

відносин та прийняття ефективних  управлінських рішень в ситуаціях  

невизначеності та ризику. 
  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни:  У результаті 

вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: суттєву 

характеристику   організацій, підприємств та фірм різних форм власності, а 

також особливості їх функціонування в умовах невизначеності та ризику;  

сутність ризику та причини його виникнення, класифікацію ризиків та 

специфіку управління ними в умовах ринкових відносин;  засоби аналізу та 

кількісної оцінки ризиків з використанням апарата математичної статистики, 

аналітичних, експертних методів;  шляхи та заходи зниження ступеню 

економічних ризиків. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

студент повинен вміти: ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи 

виникаючих в процесі господарської діяльності ризиків в загальній системі їх 

класифікації; вибирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня 

економічних ризиків господарюючих суб’єктів;  

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Ризик-менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 



контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Ребрик М.Ю., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Теорія фінансового контролю» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 
засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних 

положень і набуття практичних навиків застосування методичних прийомів 

проведення фінансового контролю господарської діяльності підприємств для 

встановлення законності, доцільності і раціональності використання 

економічних ресурсів, здійснення господарських операцій; виявлення та 

усунення помилок і порушень, попередження їх виникнення у майбутньому; 

пошуку резервів підвищення ефективності функціонування об’єктів контролю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність і роль фінансового 

контролю у сучасних умовах господарювання, його мету, завдання та функції; 

складові елементи системи фінансового контролю, взаємозв’язок між ними; 

правові засади організації та здійснення фінансового контролю в Україні; 

етичні принципи поведінки контролерів; види і форми фінансового контролю; 

методи і методичні прийоми фінансового контролю, сфери та порядок їх 

застосування; основні етапи здійснення фінансового контролю, їх особливості; 

порядок організації роботи і проведення контрольних заходів органами 

контролю, незалежними аудиторами і аудиторськими фірмами, службами 

внутрішнього аудиту органів державної влади і місцевого самоврядування; 

організаційні та практичні аспекти фінансового контролю за кордоном; 

напрями оцінки ефективність функціонування системи фінансового контролю 

діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, суб’єктів 

господарювання; вміти: обирати найбільш доцільні форми, методи і 

методичні прийоми здійснення фінансового контролю у конкретних ситуаціях; 

виконувати основні процедури фінансового контролю діяльності підприємств; 

аналізувати та узагальнювати результати контрольних заходів; вносити 

пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, помилок і порушень у 

господарській діяльності об’єктів контролю та прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

 

3. Методи контролю  
− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ);  



− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «Теорія 

фінансового контролю» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни «Теорія фінансового контролю» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О.. к.е.н.,  

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    Облік в бюджетних установах 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку суб’єктів 

державного сектору, оволодіння студентами базовими знаннями з організації і 

функціонування обліку суб’єктів державного сектору, формування вміння 

орієнтуватись у законодавчо-нормативних документах та інструктивно-

методичних матеріалах з організації та методики бухгалтерського обліку 

суб’єктів державного сектору. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: теоретичні аспекти 

функціонування суб’єктів державного сектору, зокрема схему руху державних 

фінансових потоків; нормативні акти, які регламентують порядок організації 

та ведення обліку суб’єктів державного сектору; підходи до організації та 

методики бухгалтерського обліку господарських операцій суб’єктів 

державного сектору; роль, функції та відповідальність бухгалтера, який 

працює в державному секторі; та вміти: організувати систему бухгалтерського 

обліку суб’єктів державного сектору відповідно до норм чинного 

законодавства; відображати господарські операції суб’єктів державного 

сектору на рахунках бухгалтерського обліку; заповнювати звітність суб’єктів 

державного сектору на основі облікової інформації; складати планові та звітні 

фінансові документи суб’єктів державного сектору. 

 

3. Методи контролю  

 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

 тестування; 

 методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік в бюджетних установах» здійснюється на основі результатів поточного 



і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) – 50 

балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної 

дисципліни «Облік в бюджетних установах» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Рогова Н.В. к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:  Облікова політика підприємства 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського 

обліку, які необхідно застосовувати на кожному підприємстві з метою 

складання і подання звітності.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення з облікової політики підприємства; особливості 

принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які використовуються 

для складання й подання звітності; зміст та структуру наказу про облікову 

політику підприємства з урахуванням особливостей його діяльності та чинних 

вимог нормативно- правових актів, яким вона регулюється; порядок 

систематизації інформації для складання та подання звітності; вміти:  

формувати облікову політику підприємства, обґрунтовувати вибір та 

практично використовувати методи оцінки активів та зобов’язань, прийоми та 

способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації при організації 

облікової політики на підприємстві шляхом використання елементів методу 

бухгалтерського обліку.  

3. Методи контролю  
− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облікова політика підприємства» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних 

робіт. Завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення навчальної дисципліни «Облікова політика підприємства» становить 

100 балів.  



 

5. Хто викладає дисципліну Лютова Г.М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    Оцінювання майна 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 

сформувати у студентів теоретико-методологічні та прикладні знання щодо 

оцінки майна, забезпечити знаннями, необхідними для правильного 

практичного застосування методів оцінки майна. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття та види оцінки майна; 

основні підходи і принципи оцінки майна; етапи процесу оцінки майна; 

стандарти та нормативно-правові положення оцінки; етапи оцінки; методи 

оцінки; вміти: користуватися вивченими методиками у практичній діяльності; 

визначати ринкову вартість об’єкта оцінки; розумітися на діяльності оцінних 

фірм; визначати види вартості об’єкта оцінки; проводити аналіз ринку та 

факторів, що впливають на його розвиток. 

 

3. Методи контролю  
− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Оцінювання майна» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни «Оцінювання майна» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О. к.е.н. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    Облік у банках 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності надання студентам знань з основ фінансового обліку в банках з 

тим, щоб у практичній діяльності вони могли самостійно використовувати цю 

інформацію для аналізу та управління банком, а також формування у 

майбутнього спеціаліста банківської справи таких якостей як:  

відповідальність за достовірність банківської інформації; правильність і 

своєчасність проведення операцій за рахунками та розкриття її у фінансовій 

звітності; правильність та повнота прийнятих рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) В результаті вивчення 

дисципліни студент повинен знати: план рахунків та особливості його 

побудови,  методологію ведення бухгалтерських записів, основні принципи 

обліку, основні вимоги обліку за основними банківськими операціями, 

зокрема, касовими, депозитними, кредитними, операціями з цінними 

паперами, операціями з іноземною валютою, внутрішньогосподарськими 

операціями банку та ін.; уміти: складати бухгалтерські проведення за 

основними банківськими операціями, оформляти їх документально,  

здійснювати записи в бухгалтерських регістрах аналітичного та синтетичного 

обліку, складати фінансову звітність.  

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно- 

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на 

їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання 

методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «Облік 

у банках» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 



здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточного 

контролю вивчення навчальної дисципліни «Облік у банках» становить 50 

балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Бартош О.М. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    Облік операцій НБУ 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності формування знань з фінансового обліку та звітності в 

Центральному банку, набуття вмінь і навичок з підготовки й використання 

облікової інформації операцій НБУ, що визначаються загальним 

функціональним змістом діяльності банку. Фінансові результати діяльності 

банку, а також структура активів, зобов’язань і капіталу визначаються 

функціями Національного банку, як особливого центрального органу 

державного управління, тому до Національного банку пред’являють підвищені 

вимоги до достовірності інформації про діяльність банку. Однією з умов, які 

забезпечують достовірність інформації, є методологічно і методично 

правильно організований процес збору, вимірювання і формування 

інформації, встановлення взаємозв’язку між різними напрямками діяльності 

банку. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) В результаті вивчення 

дисципліни студент повинен знати: роль центрального банку в чинній 

фінансовій системі щодо виконання покладених на нього функцій; організацію 

бухгалтерського обліку, операційної і внутрішньогосподарської діяльності в 

системі  НБУ; основні правилами обліку операцій НБУ; методи обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; вплив операцій НБУ на 

зміни у фінансовому стані та результат його фінансової діяльності; уміти: 

здійснювати бухгалтерські проведення за основними операціями НБУ, 

зокрема: внутрішньогосподарською, емісійно-касовою діяльністю, операціями 

з міжбанківського кредитування та депозитними операціями, вміти вести 

меморандний облік за валютними операціями та операціями з дорогоцінними 

металами. 

 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно- 

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 



виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на 

їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання 

методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни « Облік 

операцій НБУ» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточного 

контролю вивчення навчальної дисципліни «Облік операцій НБУ» становить 

50 балів. 

 

 

5. Хто викладає дисципліну Бартош О.М. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни   Звітність  банку  

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1.Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: вивчення концептуальних засад використання фінансової 

звітності банків, як інформаційного джерела для управління банком. 

Формування системи знань з підготовки та складання фінансової звітності 

банків як основи для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях діяльності банку. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь), яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) Згідно з вимогами 

освітньо-професійної програми студенти повинні: знати: основні правила та 

принципи організації фінансової звітності у банківських установах; основні 

методики складання та подання фінансової звітності банками; основні поняття 

формування балансу; основні поняття формування звіту про фінансові 

результати; основні поняття формування звіту про рух грошових коштів; 

основні поняття формування звіту про власний капітал; порядок формування 

та інформаційне забезпечення приміток до фінансових звітів; уміти: 

користуватися законодавчою базою для складання та подання фінансової 

звітності банків у Національний Банк України; класифікувати фінансову 

звітність банків та володіти методиками її формування; організовувати 

складання фінансової звітності банками;  здійснювати подання фінансової 

звітності банками, визначати інформаційні потреби користувачів фінансової 

звітності банками в управлінні банком,  оцінювати інформаційні потреби 

користувачів, якість фінансової звітності банків; застосовувати техніки та 

методики надання фінансової звітності банками для сучасних та потенційних 

потреб управління банком. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування), тестування; методи лабораторно-практичного контролю: 

(перевірка виконання практичних завдань в ході виконання практичних робіт, 

захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, 

оцінювання завдань при виконанні контрольних робіт, перевірка 

індивідуальних завдань тощо). 

 

 

4. Схема накопичення балів з дисципліни, які отримують студенти. 



Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з вибіркової навчальної 

дисципліни «Звітність банку», здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (заліку) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і завдань самостійної роботи з 

документами та формами фінансової звітності банків. Максимальна сума 

балів, набраних під час поточного контролю вивчення навчальної дисципліни 

становить 80 балів. Підсумковий контроль здійснюється складанням 

залікового тесту в системі «Прометей» - 20 балів. 
  

5. Хто викладає дисципліну: Барабан Л.М. 

  

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Консолідована звітність банку 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування»  

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1.Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: вивчення методів і організації ведення консолідованої 

фінансової звітності банків, формування та аналіз консолідованої звітності з 

використанням прогресивних форм, міжнародних та національних стандартів. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь), яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) Вимоги до знань та 

умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. В 

результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  основні питання 

методології обліку та складання фінансової звітності;  необхідність 

формування, теоретичні аспекти та методи складання консолідованої 

фінансової звітності; технологію, інструменти, суб’єкти та об’єкти 

консолідованої фінансової звітності; методи аналізу показників 

консолідованих фінансових звітів. вміти: використовувати отримані 

теоретичні знання для прийняття управлінських рішень щодо організації 

формування консолідованої фінансової звітності банку; обирати технологію, 

інструменти, методи консолідації фінансової звітності банку; формувати 

зведену та консолідовану фінансову звітність банків; визначати інформаційні 

потреби користувачів консолідованої фінансової звітності банками в 

управлінні банком, оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість 

консолідованої фінансової звітності банків; застосовувати техніки та методики 

надання консолідованої фінансової звітності банками для сучасних та 

потенційних потреб управління банком. 

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування), тестування; методи лабораторно - практичного контролю: 

(перевірка виконання практичних завдань в ході виконання практичних робіт, 

захист підготовлених доповідей та створених на їх підставі презентацій, 

оцінювання завдань при виконанні контрольних робіт, перевірка 

індивідуальних завдань тощо). 

 

4. Схема накопичення балів з дисципліни, які отримують студенти.  
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з вибіркової навчальної 

дисципліни «Консолідована звітність банку», здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (заліку) за 100-бальною 



шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, 

оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і завдань 

самостійної роботи з формами фінансової звітності банків. Максимальна сума 

балів, набраних під час поточного контролю вивчення навчальної дисципліни 

«Консолідована звітність банку» становить 80 балів. Підсумковий контроль 

здійснюється складанням залікового тесту в системі «Прометей» - 20 балів. 
  

5. Хто викладає дисципліну:  Барабан Л.М. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Організація обліково-операційної роботи в банках 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування»  

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1.Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування знань з організації обліково-операційної роботи в 

банках України, набуття вмінь і навичок з підготовки й використання 

облікової інформації щодо діяльності банків. Набуття навичок ведення 

бухгалтерського обліку за основними операціями банків. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь), яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) Вимоги до знань та 

умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти України. В 

результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  місце 

бухгалтерського обліку в банках; чинники, що впливають на організацію 

обліково-операційної роботи в банку;  принципи організації бухгалтерського 

обліку; методичні і технічні прийоми організації обліково-операційної роботи 

в банках; нормативні акти, що регламентують питання організації 

бухгалтерського обліку в банках України; операційний день банку, 

встановлення часу його початку і завершення; організацію 

внутрішньобанківського контролю; організація аналітичного й синтетичного 

обліку в банках; нормативне регулювання і порядок відкриття рахунків 

клієнтам; розрахунково-грошова документацію банку та вимоги до заповнення 

первинних документів, порядок оформлення касових, меморіальних, 

позабалансових документів; особливості електронних розрахункових 

документів, функціонування системи «клієнт-банк»; порядок зберігання 

бухгалтерських документів; план рахунків та особливості його побудови, 

методологію ведення бухгалтерських записів, основні принципи обліку, 

основні вимоги обліку за основними банківськими операціями; уміти:  

здійснювати бухгалтерські проведення за основними операціями банків та 

оформляти їх документально, зокрема: касовими операціями, кредитними, 

депозитними, а також проведення безготівкових розрахунків та здійснення 

міжбанківських операцій; вміти вести облік за валютними операціями, 

операціями з цінними паперами та внутрішньобанківськими опеарціями;  

здійснювати записи в бухгалтерських регістрах аналітичного та синтетичного 

обліку, складати фінансову звітність.  

 

 



3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічні диктанти з дисципліни, 

відповіді на запитання, виконання вправ); тестування; методи лабораторно- 

практичного контролю: (перевірка виконання практичних завдань в ході 

виконання практичних робіт, захист підготовлених доповідей та створених на 

їх підставі презентацій, оцінювання виконання завдань при використання 

методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань тощо).  

 

4. Схема накопичення балів з дисципліни, які отримують студенти.  
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Організація обліково-операційної роботи в банках» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-

бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, 

оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і 

поточних контрольних робіт, завдань самостійної роботи. Максимальна сума 

балів, набраних під час поточного контролю вивчення навчальної дисципліни 

«Організація обліково-операційної роботи в банках» становить 50 балів. 

  

5. Хто викладає дисципліну:  Бартош О.М. 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Інформаційні технології в обліку і аудиті 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: допомогти майбутнім фахівцям у сфері обліку, оподаткування 

і аудиту здобути фундаментальні теоретичні знання і сформувати практичні 

навички у галузі побудови, функціонування та застосування новітніх 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій для рішення задач 

бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та звітності.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;  

склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в 

умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;  

основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій;  

особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися; вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського 

програмного забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки 

для автоматизації операцій обробки облікової інформації.  

3. Методи контролю 
− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);  

− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання, 

розв’язання задач, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в обліку і аудиті» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 



балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Інформаційні технології в обліку і аудиті» становить 

100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Страхування 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності полягає у оволодінні теорією і практикою страхової справи, 

набутті навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що дасть 

змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків 

у практичній діяльності; формуванні в майбутніх фахівців системи знань, 

умінь та навичок для здійснення успішної фінансової-аналітичної роботи. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: місце та роль страхування в 

економічних відносинах; ключові терміни дисципліни; суб’єкт та об’єкти 

страхових відносин; права та обов’язки учасників страхових операцій; порядок 

укладання договорів страхування; порядок визначення розміру страхових 

тарифів та факторів, що на них впливають; методику визначення величини 

страхової суми та страхової премії, розміру збитку і страхової виплати; 

порядок здійснення страхової виплати (страхового відшкодування) та 

страхових сум; умови здійснення особистого страхування, страхування майна, 

відповідальності, перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного 

досвіду; особливості організації фінансів страховика та методи забезпечення 

його фінансової надійності; уміти: розраховувати страхові тарифи; 

розраховувати страхові премії за різними видами страхування; визначати 

необхідність у перестрахуванні; розраховувати розміри власного утримання та 

відповідальності перестраховиків; обчислювати розмір доходів, видатків, 

прибутку та податкового зобов’язання страховика; визначати 

платоспроможність страховика та його фінансовий стан. 

 

3. Методи контролю письмовий контроль (відповіді на запитання, 

розв'язання задач, виконання вправ); тестування; методи практичного 

контролю: практичні роботи, написання рефератів, доповідей, виступи з 

презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Страхування» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 



контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань, завдань самостійної роботи, модульних 

контрольних робіт (50 балів). Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення навчальної дисципліни «Страхування» становить  100 балів. 
 

5. Хто викладає дисципліну Нагайчук Н.Г., к.е.н., доцент;  

Шабанова О.В., к.е.н. 
 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік у торгівлі» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в торгівлі. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення з обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та 

господарських операцій в торгівлі; порядок заповнення первинної 

документації з обліку активів, джерел формування та господарських операцій 

в торгівлі; умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

капіталу в торгівлі; порядок систематизації інформації про активи, джерела 

формування та господарські операції в торгівлі; склад, структуру та порядок 

заповнення облікових регістрів та звітності в торгівлі; та вміти: практично 

використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації та 

узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції в торгівлі шляхом використання елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  

 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

 тестування; 

 методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік у торгівлі» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Облік у торгівлі» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Податкова система 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності -  надати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо 

організації та функціонування податкової системи в межах податкової 

політики держави. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): знати місце і значення 

облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств, установ, організацій.; усвідомлювати сутність 

об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль 

і місце в господарській діяльності; формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, 

організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.; володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств; 

знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності 

на підприємствах; вміти працювати як самостійно, так і в команді; проявляти 

самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних 

принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного 

різноманіття.   

 

3. Методи контролю: усне та письмове опитування, презентації, 

тестування, екзамен. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Податкова система» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 



самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Податкова система» становить 100 балів. 

 

 

5. Хто викладає дисципліну__Третяк Н.М. к.е.н., доцент_____ 

                                                         
(ПІБ, науковий ступінь, вчене звання) 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Бюджетна система 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: надання знань з організації та функціонування бюджетної 

системи і бюджетної політики. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність, призначення та роль 

бюджету держави в загальній схемі фінансових відносин; основні принципи 

бюджетного планування та прогнозування; функції бюджету в ринковій 

економіці; основи бюджетного устрою та принципів побудови бюджетної 

системи держави; бюджетний процес та його етапи; вміти: планувати доходи 

та видатки бюджету; складати кошториси бюджетної установи та бюджетні 

запити; групувати й аналізувати інформаційні дані для аналізу виконання 

бюджету; знаходити можливості оптимізації бюджетних витрат, зменшення 

бюджетного дефіциту; знаходити можливості оптимізації міжбюджетного 

перерозподілу бюджетних коштів. 

3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з 

дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування; 

розрахунково-аналітичні роботи. 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Бюджетна система» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Бюджетна система» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Ребрик Ю.С., к.е.н.  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Ціноутворення» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування системи знань та вмінь з теорії та практики 

ціноутворення та розробки цінової політики. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність ціни як ринкової 

категорії, які є види цін, механізм формування цін; принципи ринкового 

ціноутворення та ціноутворення на різних типах ринків; склад ціни та її 

структуру, методи встановлення цін; порядок ціноутворення при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; вміти: практично використовувати прийоми 

та способи ціноутворення. 

 

3. Методи контролю:  

 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

 тестування; 

 методи практичного контролю: практичні роботи; 

 виконання самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Ціноутворення» здійснюється на основі результатів поточного контролю 

знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання тестових 

і практичних завдань, завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, 

набраних під час поточних контролів вивчення навчальної дисципліни 

«Ціноутворення» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець Олена Вікторівна, к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Програмне забезпечення бухгалтерського обліку 

Назва спеціальності: 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни –  формування у студентів 

системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у 

вирішенні завдань, які стоять перед бухгалтерською, кадровою та 

економічною службою підприємства за допомогою програмного забезпечення  

з урахуванням сучасної системи обліку та звітності. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;  

склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в 

умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;  

основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій; 

особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися; та вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських 

задач; розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського 

програмного забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки 

для автоматизації операцій обробки облікової інформації.  

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Програмне забезпечення бухгалтерського обліку» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-



бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, 

оцінюється сумою набраних балів за виконання практичних завдань і 

поточних контрольних робіт, завдань самостійної роботи (всього 50 балів). 

Підсумковий контроль (екзамен) – 50 балів. Максимальна сума балів, 

набраних під час вивчення  навчальної дисципліни «Програмне забезпечення 

бухгалтерського обліку» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Гончаренко О.О., к.е.н., доцент 

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Контроль і ревізія» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 

засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних 

положень і набуття практичних навиків застосування методичних прийомів 

проведення контрольно-ревізійної діяльності з метою перевірки господарської 

діяльності підприємств для встановлення законності, доцільності і 

раціональності використання економічних ресурсів, здійснення господарських 

операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх 

виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності 

функціонування об’єктів контролю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: нормативно-правову базу з 

питань контрольно-ревізійної роботи, фінансового контролю, оподаткування, 

обліку; основи організації та порядку проведення ревізій і перевірок; методи і 

прийоми економічного контролю; порядок здійснення контролю за його 

об’єктами; вміти: організувати роботу контрольно-ревізійного відділу; 

організувати ревізію ; складати плани та програми ревізій і перевірок; 

виявляти помилки та порушення, аргументувати їх спираючись на нормативні 

документи; складати робочі документи ревізора; складати акти інвентаризації 

та акти ревізії; надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень. 

 

3. Методи контролю  
− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Контроль і ревізія» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

http://uchika.in.ua/ocinka-finansovogo-stanu-i-finansovih-rezuletativ-diyalenosti.html
http://uchika.in.ua/9-ponyattya-innovacijnogo-pidpriyemstva-i-pidpriyemnictva-stra.html


самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О. к.е.н. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Економічний аналіз» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок щодо проведення економічного аналізу на підприємствах. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати сучасні методи і прийоми 

економічного аналізу; інформаційну базу економічного аналізу; методику 

аналізу ресурсів підприємства (організації); можливі резерви для підвищення 

рівня ефективності виробництва; можливі варіанти розв'язування економічних 

проблем і формування на цій основі необхідних управлінських рішень і 

пропозицій; та вміти застосовувати сучасні методи і прийоми економічного 

аналізу; оцінювати виконання плану на кожній ділянці виробництва; 

визначати доцільність та ефективність використання ресурсів підприємства та 

організації;  виявляти причини і фактори відхилень фактичних показників від 

запланованих; визначати та обчислювати резерви підприємства для 

підвищення рівня ефективності виробництва;  розробити заходи щодо 

усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для 

збільшення виробництва та поліпшення якості продукції;  розв'язувати 

економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні управлінські 

рішення та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- усне опитування базових понять; 

- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань та тестування); 

- захист самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз» здійснюється на основі результатів поточного контролю 

знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання тестових 

і практичних завдань, завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, 



набраних під час поточних контролів вивчення навчальної дисципліни 

«Економічний аналіз» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець О.В., к.е.н.  

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Системи обробки економічної інформації» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: допомогти майбутнім фахівцям у сфері обліку, оподаткування 

і аудиту здобути фундаментальні теоретичні знання і сформувати практичні 

навички у галузі побудови, функціонування та застосування новітніх 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій з урахуванням сучасної 

системи обліку та звітності.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;  

склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в 

умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;  

основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій;  

особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися; вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського 

програмного забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки 

для автоматизації операцій обробки облікової інформації.  

3. Методи контролю 
− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);  

− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання, 

розв’язання задач, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Системи обробки економічної інформації» здійснюється на основі 

результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 



набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Системи обробки економічної 

інформації» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Інформаційні технології в обліку і аудиті 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: допомогти майбутнім фахівцям у сфері обліку, оподаткування 

і аудиту здобути фундаментальні теоретичні знання і сформувати практичні 

навички у галузі побудови, функціонування та застосування новітніх 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій для рішення задач 

бухгалтерського обліку з урахуванням сучасної системи обліку та звітності.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;  

склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в 

умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;  

основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій;  

особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися; вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського 

програмного забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки 

для автоматизації операцій обробки облікової інформації.  

3. Методи контролю 
− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);  

− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання, 

розв’язання задач, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Інформаційні технології в обліку і аудиті» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 



балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Інформаційні технології в обліку і аудиті» становить 

100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни  «Історія бухгалтерського обліку» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності:  метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами знань з  

історії бухгалтерського обліку, ознайомлення з досвідом минулого 

бухгалтерського обліку для кращого розуміння сутності сучасного ведення  

бухгалтерії.  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен володіти загальними 

методологічними підходами до вивчення історії бухгалтерського обліку, 

економічного аналізу та аудиту; трактувати історію становлення та розвитку 

бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту в Україні; володіти 

знаннями з формування бухгалтерської науки в країнах Європи. 

3. Методи контролю 
− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування);  

− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання, 

розв’язання задач, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями тощо).  

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни «Історія 

бухгалтерського обліку» здійснюється на основі результатів поточного 

контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Історія бухгалтерського обліку» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Контроль і ревізія» 

Назва спеціальності 071  «Облік і оподаткування» 

Рівень вищої освіти  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: 

засвоєння студентами теоретичних основ, методичних та організаційних 

положень і набуття практичних навиків застосування методичних прийомів 

проведення контрольно-ревізійної діяльності з метою перевірки господарської 

діяльності підприємств для встановлення законності, доцільності і 

раціональності використання економічних ресурсів, здійснення господарських 

операцій; виявлення та усунення помилок і порушень, попередження їх 

виникнення у майбутньому; пошуку резервів підвищення ефективності 

функціонування об’єктів контролю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: нормативно-правову базу з 

питань контрольно-ревізійної роботи, фінансового контролю, оподаткування, 

обліку; основи організації та порядку проведення ревізій і перевірок; методи і 

прийоми економічного контролю; порядок здійснення контролю за його 

об’єктами; вміти: організувати роботу контрольно-ревізійного відділу; 

організувати ревізію ; складати плани та програми ревізій і перевірок; 

виявляти помилки та порушення, аргументувати їх спираючись на нормативні 

документи; складати робочі документи ревізора; складати акти інвентаризації 

та акти ревізії; надавати рекомендації щодо усунення виявлених порушень. 

 

3. Методи контролю  
− письмовий контроль (відповіді на запитання, виконання вправ);  

− тестування;  

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями) 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Контроль і ревізія» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

http://uchika.in.ua/ocinka-finansovogo-stanu-i-finansovih-rezuletativ-diyalenosti.html
http://uchika.in.ua/9-ponyattya-innovacijnogo-pidpriyemstva-i-pidpriyemnictva-stra.html


самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення 

навчальної дисципліни «Контроль і ревізія» становить 100 балів.  

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О. к.е.н., 


