
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛАБУСИ 
ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» для здобувачів вищої освіти другого (ма-

гістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 

071 «Облік і оподаткування» 

 

  



 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ 

АНАЛІЗІ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Інформаційні технології в обліку та 

економічному аналізі» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 16 годин становить контактна 

робота з викладачем (8 годин  лекційних занять, 

8 годин практичних занять), 164 години 

становить самостійна робота, атестація: іспит 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Шинкаренко О.М., кандидат економічних наук, 

доцент, завідувач кафедри обліку і 

оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних і 

практичних знань про побудову, функціонування й використання автоматизованих 

інформаційних систем суб’єктів господарювання 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

Тема 1. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформа-

ційних систем суб’єктів господарювання 

Передумови, принципи створення та функціонування інформаційних систем в обліку. 

Основні підходи до створення і впровадження комп’ютерних систем бухгалтерського обліку. 

Загальні вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання 

 

Тема 2. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення управління запасами  
Загальні принципи і механізми автоматизації обліку запасів. Нормативно-довідкова 

інформація: довідник «номенклатура», облікові параметри «по замовчуванню», ціни номен-

клатури. Загальні механізми товарних документів: товарні документи, механізм «ціни і ва-

люти», підбір номенклатури, групова зміна значень реквізитів табличної частини документів. 

Основні господарські системи обліково-аналітичного забезпечення управління запасами в 

автоматизованому середовищі. Звітність підсистеми 

 

Тема 3. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення взаєморозрахунків з 

контрагентами 

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку реалізації. Нормативно-довідкова 

інформація: довідники «контрагенти», договори з контрагентами. Автоматизація докумен-

тообігу товарно-грошових операцій. Автоматизація операцій, що впливають на стан взаємо-

розрахунків. 

 

Тема 4. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових кош-

тів і розрахунків з підзвітними особами  

Загальні принципи і механізми обліку грошових коштів. Облік руху безготівкових 

грошових коштів: надходження грошових коштів, вибуття грошових коштів, аналіз і прове-

дення оплат за день. Облік руху готівкових грошових коштів: надходження грошових коштів, 

вибуття грошових коштів. Звітність по грошовим коштам. Облік розрахунків з підзвітними 

особами.  

 

Тема 5. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення кадрового обліку  

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку та нормативно-довідкова інфор-

мація. Налаштування параметрів кадрового  обліку, облікової політики підприємства по пе-

рсоналу. Довідники «фізичні особи», «співробітники», «робітники», «посади», списки нара-

хувань і утримань. Первинні документи кадрового обліку. 

 

Тема 6. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати 

праці  

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку та нормативно-довідкова інфор-

мація. Принципи нарахування заробітної плати. Облік відпрацьованого часу для розрахунку 

заробітної плати. Автоматизація нарахування заробітної плати, виплат робітникам. Розраху-

нок і виплата авансів.  Перерахування ПДФО і внесків, розрахунки по нарахуванням за ра-

хунок ФСС. Автоматизація звітності по ПДФО. 

 

 

Тема 7. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення наявності та руху 

обліку необоротних матеріальних активів  

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку необоротних активів. Загальна 

нормативно-довідкова інформація. Підсистема «основні засоби»: принципи обліку капіталь-

них інвестицій, основних засобів і інших необоротних матеріальних активів. Підсистема 

«малоцінні активи». Підсистема «необоротні активи».  

 

Тема 8. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення малоцінних активів і 

нематеріальних активів 



 

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку. Принципи обліку нематеріальних 

активів. Облік капітальних інвестицій в нематеріальні активи. Введення в експлуатацію НМА. 

Облік поточних операцій, звітність підсистеми. 

Підсистема «малоцінні активи», операції з малоцінними активами, звітність підсис-

теми. 

 

Тема 9. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення виробничої діяльно-

сті 

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку виробничої діяльності. Накопи-

чення затрат виробничої діяльності: принципи обліку затрат виробництва, відображення ви-

робничих затрат в обліку. Облік виробничих випусків: принципи нормування в виробництві, 

принципи обліку випуску продукції (послуг), відображення випуску продукції (послуг) в 

обліку. Розрахунок собівартості: основні принципи, визначення переділів, розрахунок собі-

вартості по прямим затратам, розподіл загальновиробничих витрат. Податковий облік виро-

бничої діяльності. Облік операцій з давальницькою сировиною. 

 

Тема 10. Автоматизація  обліково-аналітичного забезпечення формування дохо-

дів, витрат, фінансових результатів 

Загальні принципи і механізми автоматизації бухгалтерського обліку доходів, витрат і 

прибутку. Загальні принципи і механізми податкового обліку доходів, витрат і прибутку: 

налаштування прибутку, класифікація доходів і витрат і порядок їх визнання, механізми об-

ліку, облік в розрізі статей податкових декларацій. Податкове призначення доходів і витрат. 

Особливості відображення операцій, пов’язаних з нарахуванням доходів і витрат: операції 

реалізації, накопичення витрат і доходів поточного періоду, облік витрат майбутніх періодів.  

Транспортно-заготівельні витрати. Відображення фінансових результатів. Нормування витрат 

для цілей податкового  обліку. 

 

Тема 11. Автоматизація обліку операцій в іноземній валюті 

Загальні принципи і механізми автоматизації обліку операцій в іноземній валюті. 

Взаєморозрахунки з контрагентами в іноземній валюті. Придбання та реалізація ТМЦ. Облік 

грошових коштів в іноземній валюті: налаштування параметрів, придбання валюти, розра-

хунки в валюті з іноземними постачальниками, продаж валюти. Переоцінка валютних зали-

шків.. Валютний підзвіт. 

 

Тема 12. Автоматизація   складання звітності 
Види звітності. Регламетнована звітність: принципи і механізми реалізації, робота з регла-

ментованими звітами. Регламентація закриття періоду, регламентні операції. Контрольні та 

сервісні механізми: експрес-перевірка ведення обліку, технологічний аналіз бухгалтерського 

обліку.  Автоматизація складання фінансової звітності. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

Здобувач демонструє знання щодо видів діючих інформаційних систем, 

комп’ютерних технології опрацювання економічної інформації, створення і 

впровадження інформаційних систем на підприємствах. 

РНД 2 

Здобувач демонструє знання основних характеристик бухгалтерських інфо-

рмаційних технологій (програмного забезпечення) суб’єктів господарювання 

та перспектив розвитку та використання інформаційних технологій та інфо-

рмаційних систем. 

РНД 3 Здобувач демонструє здатність формувати склад і зміст інформаційної бази 



 

для розв’язування задач обліку та аналізу, визначати склад і форми подання 

інформації, її структуру для автоматизованого роз’язання задач.  

РНД 4 
Здобувач вміє виконувати постановку типових обліково-аналітичних задач та 

проводити оцінку отриманих вихідних даних. 

РНД 5 

Здобувач вміє самостійно розробляти алгоритми розв’язання типових бухга-

лтерських задач, що стосуються діяльності суб’єктів господарювання, з ви-

користанням систем управління базами даних і пакетів прикладних програм. 

РНД 6 

Здобувач демонструє здатність здійснювати тестування алгоритмів 

розв’язання типових бухгалтерських задач, що стосуються діяльності 

суб’єктів господарювання, виявляти та виправляти помилки.  

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР06 Здатність продемонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 

навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного забезпе-

чення управління діяльністю суб’єктів господарювання 

ПР07 Здатність застосовувати знання та розуміння можливостей розробки та реалі-

зації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі 

ефективного використання облікової та аналітичної інформації. 

ПР12 Здатність продемонструвати знання нормативно-правовоїбази та навички контролю за 
станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи про-
гресивні методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності 

ПР14 Здатність володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні 

технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності 

ПР15 Здатність діяти автономно та бути самостійним в плануванні і реалізації прое-

ктів на професійному рівні. 

ПР17 Здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем  

ПР18 Накопичення інформації з бухгалтерського і податкового обліку, контролю і аналізу 

для прийняття управлінських рішень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем 

суб’єктів господарювання Л1 П1 

Тема 2. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення управління запасами Л2,3 П2,3 

Тема 3. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення взаєморозрахунків з контраген-

тами Л4 П4 

Тема 4. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення руху грошових коштів і розра-

хунків з підзвітними особами Л5 П5 

Тема 5. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення кадрового обліку Л6 П6 

Тема 6. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення розрахунків з оплати плати Л7 П7 

Тема 7. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення наявності  і руху необоротних 

активів Л8 П8 

Тема 8. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення  малоцінних активів Л9 П9 

Тема 9. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення виробничої діяльності Л10,11 

П10,11 



 

Тема 10. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення формування доходів, витрат, 

фінансових результатів Л12,13 П12,13 

Тема 11. Автоматизація обліку операцій в іноземній валюті Л14 П14 

Тема 12. Автоматизація складання звітності Л15 П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (лекції-демонстрації з використанням мультимедійного 

обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії розв’язок ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань теорії та практики обліку 

об’єктів бухгалтерського обліку. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають 

здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. 

Практичні заняття побудовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання і 

передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних 

ситуацій. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також для 

виконання індивідуальних ситуаційних завдань тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Інформаційні технології в обліку та 

економічному аналізі» - іспит. 



 

1. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

аналітично-розрахункове завдання, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

(кейсів), опитування тощо. 

2. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Інформаційні 

технології в обліку та економічному аналізі» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Інформаційні технології в обліку та економічному аналізі» 
Форми контролю Максимальна кількість балів 

 Денна форма навчання 
Заочна 

(дистанційна) форма навчання 

Поточний контроль: 

- тестові завдання, - практичні завдання 
3×10 балів = 30 3×10 балів = 30 

Підготовка тез доповіді, наукової статті, кон-

курсної роботи  (за вибором студента) 
( до15 балів) ( до15 балів) 

Презентація та захист індивідуальної роботи 20 20 

Всього за результатами поточного контролю: 50 50 

Підсумковий контроль: екзамен  50 50 

Всього: 100 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Використання прикладного рішення «1С: Бу-

хгалтерія 8 для України» Редакція 1.2: Методичні 

матеріали для слухачів сертифікованих курсів. 

2. Олійник А.В., Шацька В.М. Інформаційні си-

стеми і технології у фінансових установах: Навчаль-

ний посібник. – Львів: „Новий світ-2000”, 2006. – 436 

с. 

3. Лучко М. Р., Адамик О. В. Інформаційні системи і 

технології в обліку й аудиті: Навчальний посібник / 

М. Р. Лучко, О. В. Адамик. – Тернопіль: 

ТНЕУ, 2016. – 252 с. 

  
 
  



 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Облік і оподаткування небанківських 

фінансових установ 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 1 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 16 годин становить контактна 

робота з викладачем (8 годин лекцій, 8 годин 

практичних занять), 161 година самостійна 

робота, атестація: 3 години екзамен 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи теоретичних і практичних 

знань щодо особливостей бухгалтерського обліку, звітності та оподаткування небанківських 

фінансових установ 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Особливості діяльності небанківських фінансових установ 

Фінансові послуги та фінансові установи: сутність та нормативно-правове забезпе-

чення. Поняття небанківських фінансових установ та їх склад.  

 

Тема 2. Особливості обліку в кредитних спілках 



 

Облік формування власного капіталу кредитної спілки. Облік кредитних операцій 

кредитної спілки. Облік депозитних операцій кредитної спілки. 

 

Тема 3. Оподаткування діяльності кредитних спілок 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори кредитних спілок. Особливості оподат-

кування кредитних спілок податком на прибуток. Податкова звітність кредитних спілок. 

 

Тема 4. Особливості обліку в страхових компаніях 

Облік операцій страхування та перестрахування (надходження страхових премій та 

здійснення страхових виплат). Облік страхових резервів. Облік формування та використання 

фінансового результату страхової організації. 

 

Тема 5. Оподаткування діяльності страхових компаній 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори страхових компаній. Особливості опода-

ткування страхових компаній податком на прибуток. Податкова звітність страхових компаній. 

 

Тема 6. Особливості обліку в недержавних пенсійних фондів 

Облік пенсійних внесків. Облік інвестиційної діяльності пенсійного фонду. Облік ро-

зрахунків за надані пенсійному фонду послуги. Облік прибутку (збитку) пенсійного фонду та 

його розподіл між учасниками. Облік пенсійних виплат. 

 

Тема 7. Оподаткування діяльності недержавних пенсійних фондів 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори недержавних пенсійних фондів. Особли-

вості оподаткування недержавних пенсійних фондів податком на прибуток. Податкова звіт-

ність недержавних пенсійних фондів. 

 

Тема 8. Особливості обліку в ломбардах 

Облік операцій з надання ломбардом фінансових кредитів. Облік операцій реалізації 

майна, доходів і витрат. 

 

Тема 9. Оподаткування діяльності ломбардів 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори ломбардів. Особливості оподаткування 

ломбардів податком на прибуток. Податкова звітність ломбардів. 

 

Тема 10. Особливості обліку та оподаткування інших небанківських фінансових ус-

танов 

Особливості обліку в інших небанківських фінансових установах (фінансових компа-

ніях, кредитних установах - юридичних особах публічного права). Оподаткування інших не-

банківських фінансових установ.  

 

Тема 11. Фінансова звітність небанківських фінансових установ 

Фінансова звітність небанківських фінансових установ та її призначення. Склад фі-

нансової звітності небанківських фінансових установ. Принципи підготовки фінансової зві-

тності небанківських фінансових установ. Користувачі фінансової звітності небанківських 

фінансових установ. 

 

Тема 12. Спеціальна звітність небанківських фінансових установ 

Спеціальна звітність (звітні дані) небанківських фінансових установ та нормативне 

регулювання. Склад спеціальної звітності небанківських фінансових установ, порядок її фо-

рмування та подання. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 



 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

Здобувач демонструє знання щодо особливостей функціонування не-

банківських фінансових установ, нормативно-правової бази регулю-

вання їх діяльності, бухгалтерського обліку та оподаткування 

РНД 2 
Здобувач демонструє здатність ідентифікувати сутність господарських 

операцій, відображати їх за допомогою методу бухгалтерського обліку 

РНД 3 
Здобувач демонструє знання щодо адміністрування податків і зборів 

небанківських фінансових установ 

РНД 4 

Здобувач вміє застосувати елементи методу бухгалтерського обліку на 

всіх етапах облікового процесу, а також визначати систему податків, 

порядку їх розрахунків і податкової звітності небанківських фінансових 

установ 

РНД 5 

Здобувач вміє самостійно вести облік активів, зобов’язань, власного 

капіталу та господарських процесів небанківських фінансових установ, 

формувати звітність, обирати форму організації обліку, визначати сис-

тему податків 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 4 

Здатність продемонструвати систематичне розуміння професійних знань у 

плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом 

проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних 

звітності. 

РН 6 

Здатність продемонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 

навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного забез-

печення управління діяльністю суб’єктів господарювання 

РН 7 

Здатність застосовувати знання та розуміння можливостей розробки та реа-

лізації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі 

ефективного використання облікової та аналітичної інформації 

РН 12 

Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази та навички 

контролю за станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, 

використовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти сфер профе-

сійної діяльності. 

РН 18 
Накопичення інформації з бухгалтерського і податкового обліку, контролю і 

аналізу для прийняття управлінських рішень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Особливості діяльності небанківських фінансових установ Л 1 П 1 

Тема 2. Особливості обліку в кредитних спілках Л 1 

Тема 3. Оподаткування діяльності кредитних спілок 

Тема 4. Особливості обліку в страхових компаніях Л 2 П 2 

Тема 5. Оподаткування діяльності страхових компаній 



 

Тема 6. Особливості обліку в недержавних пенсійних фондів Л 3 П 3 

Тема 7. Оподаткування діяльності недержавних пенсійних фондів 

Тема 8. Особливості обліку в ломбардах Л 4 П 4 

Тема 9. Оподаткування діяльності ломбардів 

Тема 10. Особливості обліку та оподаткування інших небанківських фінансових установ 

Тема 11. Фінансова звітність небанківських фінансових установ 

Тема 12. Спеціальна звітність небанківських фінансових установ 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– тестові завдання; 

– практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок практичних 

ситуаційних вправ (кейсів));  

МН3. самостійне навчання (дослідницько-аналітична самостійна робота). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Облік і оподаткування 

небанківських фінансових установ» - екзамен. 

3. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, презентація та захист 

дослідницько-аналітичної роботи 

4. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Облік і 

оподаткування небанківських фінансових установ», наведено в таблиці 4. 



 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Облік і 

оподаткування небанківських фінансових установ» 
Найменування заходу контролю Максимальна кількість балів за захід поточного контролю 

Поточний контроль: 

- тестові завдання; 

- практичні завдання 

20 

Підготовка тез доповіді 10 

Презентація та захист дослідницько-аналітичної роботи 20 

Екзамен 50 

Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.2 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп'ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 
1. Особливості обліку в небанківських фінан-

сових установах: навч. Посібник. // О.О. Гончаренко, 

Г.М. Лютова. – К.: УБС НБУ, 2013. – 351 с. 

2. Обліково-аналітичне забезпечення управ-

ління небанківськими фінансовими установами: Мо-

нографія / Авт. Колектив; За наук. ред. канд. екон. 

наук, доц. М.Й. Гедза. – Київ: ТОВ «ДКС центр», 

2009. – 392 с. 

3. Лень В.С. Облік і аудит у страхових органі-

заціях: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 408 с. 
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І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Аналіз і контроль небанківських фінансових 

установ» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 16 годин становить контактна 

робота з викладачем (8 годин  лекційних занять, 

8 годин практичних занять), 164 години 

становить самостійна робота, атестація: диф. 

залік 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Лук’янець О.В., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи знань з теорії та практики 

аналізу і контролю в небанківських фінансових установах. 

4. Зміст навчальної дисципліни 



 

ТЕМА 1. Сутність та характеристика фінансових послуг небанківських фінансових 

установ 
Інституціональні основи становлення небанківського фінансового посередництва. Фі-

нансові послуги та фінансові установи: сутність та нормативно-правове забезпечення. Види 

небанківських фінансових установ. Особливості діяльності небанківських фінансових уста-

нов. 

 

ТЕМА 2. Ринок небанківських фінансових установ розвинутих країн 

Характеристика небанківських фінансових установ Великобританії. Характеристика 

небанківських фінансових установ Німеччини. Характеристика небанківських фінансових 

установ Франції. Характеристика небанківських фінансових установ США. 

 

ТЕМА 3. Аналіз діяльності кредитних спілок 

Механізм формування та напрямки використання фінансових ресурсів кредитних спілок. 

Інформаційна база аналізу діяльності кредитних спілок. Аналіз активів, пасивів кредитної 

спілки. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів діяльності кредитної спілки. Аналіз креди-

тної діяльності кредитної спілки. Аналіз виконання фінансових нормативів діяльності та 

критеріїв якості системи управління кредитних спілок. Міжнародний досвід і стандарти ре-

гулювання діяльності кредитних спілок. Система рейтингового аналізу фінансового стану кре-

дитних спілок. 

 

ТЕМА 4. Контроль діяльності кредитних спілок 

Інформаційна база контролю діяльності кредитних спілок. Контроль виконання фінан-

сових нормативів діяльності та критеріїв якості системи управління кредитних спілок та 

об’єднаних кредитних спілок. Зовнішній та внутрішній контроль діяльності кредитних спілок. 

Особливості аудиту в кредитних спілках. 

 

ТЕМА 5. Аналіз діяльності страхових компаній 

Сутність та особливості діяльності страхових компаній. Державне регулювання стра-

хової діяльності. Інформаційна база аналізу діяльності страхових компаній. Аналіз джерел 

залучення фінансових ресурсів. Аналіз формування та використання страхових резервів. 

Аналіз інвестиційної діяльності страхових компаній. Аналіз доходів і витрат страховика. 

Аналіз операцій страхування та перестрахування. Тести раннього попередження як аналіти-

чний інструмент оцінки фінансового стану страхових компаній. Аналіз фінансової надійності 

та платоспроможності страхової компанії. Зарубіжний досвід діяльності страховиків.  

 

ТЕМА 6. Контроль діяльності страхових компаній 

Інформаційна база контролю діяльності страхових компаній. Методика контролю дія-

льності страхових компаній. Зовнішній та внутрішній контроль діяльності страхових компа-

ній. Особливості аудиту в страхових компаніях. 

 

ТЕМА 7. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів 

Особливості діяльності недержавних пенсійних фондів. Законодавче регулювання дія-

льності недержавних пенсійних фондів. Інформаційна база аналізу діяльності недержавних 

пенсійних фондів. Джерела формування фінансових ресурсів недержавних пенсійних фондів. 

Аналіз прибутковості діяльності недержавного пенсійного фонду. Аналіз інвестиційної дія-

льності недержавного пенсійного фонду. Аналіз ліквідності активів недержавного пенсійного 

фонду. Аналіз показників розвитку недержавного пенсійного фонду. Аналіз рівня диверси-

фікації активів недержавного пенсійного фонду. Зарубіжний досвід функціонування недер-

жавних пенсійних фондів. 

 

ТЕМА 8. Контроль діяльності недержавних пенсійних фондів 

Інформаційна база контролю діяльності недержавних пенсійних фондів. Методика ко-



 

нтролю діяльності недержавних пенсійних фондів. Зовнішній та внутрішній контроль діяль-

ності недержавних пенсійних фондів. Особливості аудиту в недержавних пенсійних фондах. 

 

ТЕМА 9. Аналіз діяльності ломбардів  

Особливості діяльності ломбардів. Інформаційна база аналізу діяльності ломбардів. 

Аналіз ліквідності та платоспроможності ломбардів. Аналіз показників прибутковості лом-

бардів. Аналіз якості активів ломбарду. Аналіз ризиковості операцій ломбарду. 

 

ТЕМА 10. Контроль діяльності ломбардів  

Інформаційна база контролю діяльності ломбардів. Методика контролю діяльності 

ломбардів. Контроль якості активів ломбарду та контроль ризиковості операцій ломбарду. 

Зовнішній та внутрішній контроль діяльності  ломбардів. Особливості аудиту в ломбардах. 

 

ТЕМА 11. Аналіз діяльності інших фінансових компаній 

Особливості діяльності лізингових компаній. Особливості діяльності факторингових 

компаній. Інформаційна база аналізу діяльності лізингових та факторингових компаній. Ана-

ліз виконання обов’язкових критеріїв та фінансових нормативів діяльності фінансових ком-

паній при наданні фінансових послуг. Вимоги, що обмежують ризики в діяльності фінансових 

компаній при наданні фінансових послуг. 

 

ТЕМА 12. Контроль діяльності інших фінансових компаній 

Інформаційна база контролю діяльності інших фінансових компаній. Контроль вико-

нання обов’язкових критеріїв та фінансових нормативів діяльності фінансових компаній при 

наданні фінансових послуг. Зовнішній та внутрішній контроль діяльності  інших фінансових 

компаній. Особливості аудиту в інших небанківських фінансових установах. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 

Здобувач демонструє знання щодо особливостей функціонування небанків-

ських фінансових установ, нормативно-правової бази регулювання їх діяль-

ності, вимог Нацкомфінпослуг, інформаційної бази аналізу та контролю дія-

льності.  

РНД 2 

Здобувач демонструє здатність аналізувати інформацію, фінансову звітність 

та звітні дані, розраховувати показники фінансового стану небанківських 

фінансових установ. 

РНД 3 

Здобувач демонструє здатність оцінювати показники діяльності небанківсь-

ких фінансових установ, їх відповідність вимогам Нацкомфінпослуг, потен-

ційну можливість розвитку.  

РНД 4 
Здобувач вміє застосувати методи, способи та прийоми внутрішнього і зов-

нішнього контролю діяльності небанківських фінансових установ. 

РНД 5 
Здобувач вміє самостійно робити висновки на основі зібраної інформації, 

розрахунків економічних показників для прийняття управлінських рішень. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПР02 Знати теорію, методику і  практику формування облікової інформації за ста-

діями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб уп-



 

равління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для форму-

вання релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господа-

рювання. 

ПР12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення сис-
теми контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарю-
вання  

ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних  

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації 

ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх  у  професійну діяльність та 

господарську практику. 

ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комуніка-

тивних завдань державною та іноземними мовами. 

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність та характеристика фінансових послуг небанківських фінансових установ Л1 

Тема 2. Ринок небанківських фінансових установ розвинутих країн Л1 

Тема 3. Аналіз діяльності кредитних спілок Л1, П1 

Тема 4. Контроль діяльності кредитних спілок П1 

Тема 5. Аналіз діяльності страхових компаній Л2, П2 

Тема 6. Контроль діяльності страхових компаній П2 

Тема 7. Аналіз діяльності недержавних пенсійних фондів Л2, П3 

Тема 8. Контроль діяльності недержавних пенсійних фондів, П3 

Тема 9. Аналіз діяльності ломбардів Л3, П4 

Тема 10. Контроль діяльності ломбардів Л3 

Тема 11. Аналіз діяльності інших фінансових компаній Л4, П4 

Тема 12. Контроль діяльності інших фінансових компаній Л4 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 



 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань теорії та практики 

аналізу і контролю в небанківських фінансових установах. Лекції доповнюються практичними 

заняттями, що надають здобувачам вищої освіти можливість застосовувати теоретичні знання 

на реальних прикладах. Практичні заняття побудовані з застосуванням методів 

практико-орієнтованого навчання і передбачають розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів 

на основі можливих реальних ситуацій в небанківських фінансових установах для прийняття 

управлінських рішень. Самостійне навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а 

також для виконання індивідуальних ситуаційних завдань тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Аналіз і контроль НФУ» - 

диференційований залік. 

5. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

аналітично-розрахункове завдання, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

(кейсів), опитування тощо. 

6. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Аналіз і контроль 

НФУ» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів  

за навчальною дисципліною «Аналіз і контроль НФУ» 
Найменування 

заходу 

поточного 

контролю (І 

траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування заходу 

поточного контролю  

(ІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість балів 

за захід 

поточного 

контролю 

Найменування 

заходу поточного 

контролю  

(ІІІ траєкторія) 

Максимальна 

кількість 

балів за захід 

поточного 

контролю 

Практичне 

заняття 1 

5 Практичне заняття 1 5 Практичне заняття 1 5 



 

Практичне 

заняття 2 

5 Практичне заняття 2 5 Практичне заняття 2 5 

Практичне 

заняття 3 

5 Практичне заняття 3 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне 

заняття 4 

5 Практичне заняття 4 5 Практичне заняття 3 5 

Практичне 

заняття 5 

5 Практичне заняття 5 5 Практичне заняття 4 5 

Практичне 

заняття 6 

5 Практичне заняття 6 5 Індивідуальна 

робота  1 

10 

Практичне 

заняття 7 

5 Практичне заняття 7 5 Індивідуальна 

робота  2 

10 

Практичне 

заняття 8 

5 Індивідуальна робота 1 10 Індивідуальна 

робота 3 

5 

Практичне 

заняття 9 

5 Індивідуальна робота  

2 

10 Залікова контрольна 

робота 

50 

Практичне 

заняття 10 

5 Індивідуальна робота 3 5   

Практичне 

заняття 11 

5 Індивідуальна робота 4 10   

Практичне 

заняття 12 

5 Аналітично-розрахунк

ова робота 

10   

Практичне 

заняття 13 

5 Контрольна робота 

(тести) 

20   

Практичне 

заняття 14 

5     

Практичне 

заняття 15 

5     

Всього 100 Всього 100  Всього 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.3 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Обліково-аналітичне забезпечення управління не-

банківськими фінансовими установами: Монографія / 

Авт. колектив; За наук. ред. канд. екон. наук, доц. 

М.Й. Гедза. К.: ТОВ «ДКС центр», 2009. 392 с.  

2. Лень В.С. Облік і аудит у страхових організаціях: 

Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 

408 с. 
 

  



 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 «ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни  «Обліково-аналітичне забезпечення прийняття 

управлінських рішень» 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 80 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин  лекційних 

занять, 30 годин практичних занять, 20 годин 

індивідуальних занять), 100 години становить 

самостійна робота, атестація: диф. залік. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів системи знань з теорії та практики 

прийняття управлінських рішень на основі обліково-аналітичної інформації. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема  1. Сутність, принципи, класифікація та вимоги до управлінських рішень  

Принципи управління як основа управлінських рішень. Основні етапи розробки та прий-

няття управлінських рішень. Сутність та функціональна наповненість управлінського рі-

шення. Класифікація управлінських рішень.  Вимоги, що висуваються до управлінських 

рішень. 

 

Тема 2. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень  

Теорія рішень. Багатоаспектний підхід до прийняття управлінських рішень. Методи та 



 

способи прийняття управлінських рішень. Моделювання при прийнятті управлінських рі-

шень: поняття та підходи. Нестандартні підходи прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 3.  Прийняття управлінських рішень в різних умовах середовища 
Середовище прийняття управлінських рішень. Прийняття управлінського рішення в умовах 

визначеності. Прийняття управлінського рішення в умовах ризику. Прийняття управлінського 

рішення в умовах невизначеності та неясності. 

 

Тема 4.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень у сфері управління пе-

рсоналом 

Обліково-інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості та ефективності викорис-

тання трудовими ресурсами підприємства. Аналіз мотиваційних систем та витрат на оплату 

праці.  

 

Тема 5. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення та 

використання матеріальних ресурсів підприємства 

Обліково-інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості та ефективності викорис-

тання матеріальних ресурсів підприємства. Моделі управління матеріальними запасами. 

Системи контролю матеріальних запасів. 

 

Тема 6.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення та 

використання основних засобів та нематеріальних активів підприємства 

 Обліково-інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості та ефективності викорис-

тання основних засобів.  Обліково-інформаційне забезпечення аналізу забезпеченості та 

ефективності використання нематеріальних активів підприємства.  

 

Тема 7. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття фінансових та інвестиційних 

рішень  

Обліково-інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної діяльності. Інвестиційна при-

вабливість об’єктів. Методика аналізу інвестиційних проектів. Модель формування політики 

управління фінансовими інвестиціями. Основні критерії аналізу фінансових інвестицій. 

Методи аналізу фінансових інвестицій. Основні моделі та методи аналізу інвестицій в основні 

засоби. 

 

Тема 8. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо управління ви-

тратами і доходами підприємства 
Обліково-інформаційне забезпечення аналізу витрат і доходів підприємства. Методика ви-

значення резервів зниження собівартості продукції. Визначення резервів зниження собівар-

тості на основі вибору оптимального варіанта управлінського рішення. 

 

Тема 9.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо оцінки економі-

чного потенціалу підприємства 

Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання майнового потенціалу підприємства. Лік-

відність та платоспроможність як об’єкти обліково-аналітичного забезпечення. Інструмента-

рій обліково-аналітичного забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства. 

 

Тема 10.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо розвитку підп-

риємства 

Обліково-аналітичне забезпечення оцінки руху грошових коштів підприємства. Аналіз і 

управління дебіторською і кредиторською заборгованістю. Оцінка ділової активності підп-

риємства. Оцінка ризиків діяльності підприємства. 

 

Тема 11.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо покращення ре-



 

зультатів діяльності підприємства 

Оцінка рентабельності діяльності підприємства. Формування, розподіл та використання 

чистого прибутку підприємства. Оцінка рівня та значення виробничого і фінансового леве-

риджу. 

 

Тема 12. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо недопущення 

неплатоспроможності та банкрутства підприємства 
Обліково-інформативне забезпечення аналізу фінансових передумов  неплатоспроможності 

та банкрутства підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства. Аналіз можливостей віднов-

лення платоспроможності підприємства. 

 

Тема 13. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних управлінських 

рішень  
Концепція стратегічного управління підприємством. Види стратегій. Стратегічний аналіз 

як основа прийняття стратегічних управлінських рішень. Стратегічний аналіз конкурентних 

сил і безпосереднього оточення підприємства. Аналіз поведінки підприємства-конкурентів. 

Особливості застосування SWOT-аналізу. Портфельний аналіз у стратегічному управлінні. 

Система стратегічного вимірювання бізнесу. 

 

Тема 14. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємства 
Конкурентоспроможність сучасного підприємства: дефініції, проблеми. Методи і моделі 

прийняття рішень у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Моделювання та 

оцінка стратегічних варіантів забезпечення конкурентоспроможності підприємства. 

 

Тема 15.  Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень 

Процес підготовки і прийняття рішень: визначення цілей; вибір стратегії; оцінка варіантів 

рішень; організація виконання рішень; оцінка ефективності прийнятих рішень. Контроль за 

виконанням управлінського рішення. Етика в прийнятті управлінських рішень. 

 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 
Здобувач демонструє знання щодо сутності, принципів, класифікації та вимог 

до управлінських рішень. 

РНД 2 
Здобувач демонструє знання нормативно-правової бази регулювання обліку та 

інформаційної бази аналізу для забезпечення прийняття управлінських рішень.  

РНД 3 
Здобувач демонструє здатність аналізувати облікову інформацію, розрахову-

вати необхідні показники для підготовки варіантів управлінських рішень. 

РНД 4 
Здобувач вміє застосувати методи, способи та прийоми аналізу для прийняття 

управлінських рішень. 

РНД 5 
Здобувач вміє самостійно робити висновки на основі зібраної інформації, роз-

рахунків економічних показників для прийняття управлінських рішень. 

РНД 6 
Здобувач демонструє здатність оцінювати переваги та недоліки варіантів 

управлінських рішень. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 



 

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 
самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного ба-
чення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР02 Знати теорію, методику і  практику формування облікової інформації за ста-

діями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб уп-

равління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 
застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для 
потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управ-
лінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. 

ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 
господарювання на підставі діючого податкового законодавства 

ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними станда-
ртами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюдню-
вати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських 
рішень. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для форму-

вання релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних  

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації 

ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику. 

ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників ме-

неджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Сутність, принципи, класифікація та вимоги до управлінських рішень Л1 

Тема 2. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень Л2 

Тема 3.  Прийняття управлінських рішень в різних умовах середовища Л3 

Тема 4.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень у сфері управління персоналом 

Л4, П1 

Тема 5. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення та викорис-

тання матеріальних ресурсів підприємства Л5, П2 

Тема 6.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення та викори-

стання основних засобів та нематеріальних активів підприємства Л6, П3, П4 

Тема 7. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття  фінансових та інвестиційних рішень Л7, П5 

Тема 8.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо управління витратами і 

доходами підприємства Л8, П6, П7 



 

Тема 9.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо оцінки економічного по-

тенціалу підприємства Л9, П8 

Тема 10.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо розвитку діяльності 

підприємства Л10, П9 

Тема 11.  Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо покращення результатів 

діяльності підприємства Л11, П10 

Тема 12. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо недопущення неплато-

спроможності та банкрутства підприємства Л12, П11 

Тема 13. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень Л13, П12 

Тема 14. Обліково-аналітичне забезпечення прийняття рішень щодо забезпечення конкурен-

тоспроможності підприємства Л14, П13 

Тема 15.  Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень Л15, П14, П15 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

Лекції надають здобувачам основний теоретичний матеріал з питань теорії та практики з 

теорії та практики прийняття управлінських рішень на основі обліково-аналітичної 

інформації. Лекції доповнюються практичними заняттями, що надають здобувачам вищої 

освіти можливість застосовувати теоретичні знання на реальних прикладах. Практичні 

заняття побудовані з застосуванням методів практико-орієнтованого навчання і передбачають 

розв’язок здобувачами вищої освіти кейсів на основі можливих реальних ситуацій для 

прийняття управлінських рішень на основі обліково-аналітичної інформації. Самостійне 

навчання сприяє підготовці до лекцій, практичних занять, а також для виконання 

індивідуальних ситуаційних завдань тощо. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 
2 (незадовільно) 

35-59 



 

семестрового контролю 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Обліково-аналітичне 

забезпечення прийняття управлінських рішень» - диференційований залік. 

7. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

аналітично-розрахункове завдання, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

(кейсів), опитування тощо. 

8. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни 

«Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною 

«Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень» 
 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Поточний контроль: 

- тестові завдання 

- практичні завдання 

3×20 балів = 60 

Підготовка тез доповіді 15 

Презентація та захист індивідуальної роботи 25 

Всього: 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.4 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Бутко А.Д., Заремба О.О. Методи і моделі прий-

няття управлінських рішень в аналізі та аудиті: навч. 

посіб. / А.Д. Бутко, О.О. Заремба. К.: Київ. 

нац.торг.-екон. ун-т, 2008. 323 с. 

2. Захарченко В.І. Моделі і моделі прийняття управ-

лінських рішень в аналізі та аудиті: навч. посібник / 

В.І. Захарченко, М.М. Меркулов, О.В. Балахонова. 

Львів: Магнолія 2006, 2012. 352 с. 
 

  



 

І. СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ЗВІТНІСТЬ СУБЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ 

СТАНДАРТАМИ» 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни Звітність суб’єктів господарювання за 

національними стандартами 

Повна офіційна назва закладу вищої освіти ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Повна назва структурного підрозділу Черкаський навчально-науковий інститут, 

кафедра обліку і оподаткування 

Розробник Лютова Г.М., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

Рівень вищої освіти Другий рівень вищої освіти 

Семестр вивчення навчальної дисципліни 15 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної дисципліни Обсяг дисципліни становить 6 кредитів ЄКТС, 

180 годин, з яких 80 годин становить контактна 

робота з викладачем (30 годин  лекційних 

занять, 30 годин практичних занять, 20 годин 

індивідуальних занять), 100 години становить 

самостійна робота, атестація: диф. залік. 

Мова викладання Українською мовою 

Викладач Гончаренко О.О., кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Облік і оподаткування» 

Передумови для вивчення дисципліни Передумови відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи знань щодо принципів 

оцінки основних об’єктів фінансової звітності за нормами НП(С)БО, методики і техніки 

складання  форм консолідованої та зведеної фінансової звітності; набуття вмінь і навичок 

застосування методик бухгалтерського обліку для формування податкової, статистичної  і 

спеціальної звітності 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Загальні вимоги до фінансової звітності за НП(С)БО 

Мета, склад і елементи фінансової звітності. Користувачі фінансової звітності і їх інформа-

ційні потреби. Законодавче та нормативно-правове забезпечення фінансової звітності. 

Принципи підготовки фінансової звітності. Етапи складання фінансової звітності на підпри-



 

ємстві. Порядок подання фінансової звітності та її оприлюднення. Порядок виправлення по-

милок у фінансовій звітності за НП(С)БО та коригування показників фінансової звітності. 

 

Тема 2. Порядок складання фінансової звітності за НП(С)БО 

Методика формування Звіту про фінансовий стан підприємства. Структура та зміст показни-

ків. Порядок та техніка складання балансу. Порядок складання Звіту про фінансові результати. 

Розрахунок показників за розділом “Сукупний дохід”. Порядок відображення елементів опе-

раційних витрат. Розрахунок показників прибутковості акцій. Призначення та особливості 

складання Звіту про рух грошових коштів. Прямий та непрямий методи визначення грошових 

коштів та їх еквівалентів. Формування інформації про рух грошових коштів в результаті 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей. Розкриття інформації про рух грошових 

коштів у примітках до фінансової звітності. Призначення Звіту про власний капітал, його 

зміст і форма. Особливості заповнення статей. Розкриття інформації про власний капітал в 

примітках до фінансових звітів. 

 

Тема 3. Зведена і консолідована фінансова звітність 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Консолідована фінансова звіт-

ність”: загальні положення та характеристика специфічних понять та категорій. Порядок 

складання консолідованої фінансової звітності. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

19 “Об’єднання підприємств”: характеристика загальних положень. Розкриття інформації про 

об’єднання підприємств. Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств. 

 

Тема 4. Звітність за сегментами 

Основні положення П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”. Географічні та госпо-

дарські сегменти; звітні сегменти. Порядок заповнення форми “Інформація за сегментами”. 

Порівнянність показників звітності за сегментами з річною фінансовою звітністю. 

 

Тема 5.  Спеціальна звітність та звітність суб’єктів малого підприємництва 

Призначення та структура фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. Баланс суб’єкта 

малого підприємництва (форма № 1-м), його структура і статті. Порядок складання Балансу 

СМП за формою № 1-мс. Звіт про фінансові результати (форма № 2-м) суб’єкта малого під-

приємництва. Порядок складання Звіту про фінансові результати СМП за формою № 2-мс. 

 

Тема 6. Порядок формування податкової звітності 

Загальні вимоги та джерела інформації для складання звітності про стан розрахунків зі сплати 

податку на прибуток підприємства. Порядок складання декларації з податку на прибуток.  

Порядок складання форми 1-ДФ. Особливості узгодження показників фінансової та подат-

кової звітності. 

 

Тема 7. Порядок складання та подання звітності у державному секторі 

Особливості організації бухгалтерського обліку в державному секторі як основи складання 

бухгалтерської звітності. Порядок складання та подання звітності про виконання бюджету. 

Процедури формування та подання звітності про заборгованість у державному секторі. По-

рядок підготовки та подання аналітичної звітності в державному секторі. 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РНД 1 Здобувач демонструє знання нормативно-законодавчої бази фінансової звітності 

за національними стандартами, здатність визначати інформаційні потреби ко-

ристувачів облікової інформації в управлінні підприємством, консультувати 

управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації; вміє розроб-

ляти форми та формувати управлінську бухгалтерську звітність. 



 

РНД 2 Здобувач вміє здійснювати підготовку бухгалтерської звітності,  формувати 

фінансову звітність за НП(С)БО, взаємоповязувати форми звітності, володіє 

методикою внутрішньої ув’язки показників фінансової звітності. 

РНД 3 Здобувач усвідомлює особливості обліку суб’єктів малого підприємництва, знає 

нормативну базу звітності СМП, здатний узагальнювати інформацію і форму-

вати звітність суб'єктів малого бізнесу, визначати вимоги щодо вибору форм 

ведення та організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва.  

РНД 4 Здобувач демонструє  вміння формувати фінансову та бюджетну звітність про 

діяльність суб’єктів державного сектору.  

РНД 5 Здобувач демонструє знання податкового законодавства, вміння складати по-

даткову звітність з податку на прибуток підприємства, акцизного збору, податку 

на доходи фізичних осіб, єдиного податку, ЄСВ, інших податків. 

РНД 6 Здобувач демонструє знання основних положень П(С)БО та НП(С)БО, що ре-

гулюють об’єднання бізнесу і консолідовану звітність; вміння узагальнювати 

інформацію та формувати зведену звітність, володіє процедурами консолідації 

інформації материнського та дочірніх підприємств, складає консолідовану фі-

нансову звітність.   

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

РН 1 Здатність продемонструвати систематичне розуміння професійних знань у пла-

нуванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом прове-

дення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних звітності 

РН 3 Здатність проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 

індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань мето-

дології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних облікових 

даних, звітності 

РН 12 Здатність продемонструвати знання нормативно-правової бази та навички кон-

тролю за станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, викори-

стовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти сфер професійної дія-

льності 

РН 17 Здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання проблем 

РН 18 Накопичення інформації з бухгалтерського і податкового обліку, контролю і 

аналізу для  прийняття управлінських рішень 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Загальні вимоги до фінансової звітності за НП(С)БО Л 1 П 1 

Тема 2. Порядок складання фінансової звітності за НП(С)БО Л 2, 3 П 2, 3, 4 

Тема 3. Зведена і консолідована фінансова звітність Л 4, 5, 6 П 5, 6, 7, 8 

Тема 4. Звітність за сегментами Л 7, 8 П 9 

Тема 5.  Спеціальна звітність та звітність суб’єктів малого підприємництва Л 9 П 10 

Тема 6. Порядок формування податкової звітності Л 10, 11, 12 П 11, 12, 13 

Тема 7. Порядок складання та подання звітності у державному секторі Л 13, 14, 15 П 14, 15 

7.2 Види навчальної діяльності  



 

НД 1. Аудиторна робота: 

– мультимедійні презентації; 

– завдання аналітичного характеру; 

– розрахункова робота; 

– індивідуальні та групові практичні ситуаційні завдання (кейси). 

НД 2. Самостійна робота 

8. Методи викладання, навчання 

МН1. інтерактивні лекції (проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-демонстрації з 

використанням мультимедійного обладнання); 

МН2. практичні заняття (навчальні дискусії, мозковий штурм, розв’язок ситуаційних вправ 

(кейсів));  

МН3. самостійне навчання (індивідуальна робота, робота в групах).  

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова 

бальна шкала 

оцінювання 

A ВІДМІННО 5 (відмінно) 90-100 

B 
ДОБРЕ 4 (добре) 

82-89 

C 74-81 

D 
ЗАДОВІЛЬНО 3 (задовільно) 

64-73 

E 60-63 

FX НЕЗАДОВІЛЬНО – можливе 

складання заходу підсумкового 

семестрового контролю 

2 (незадовільно) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – до заходу 

підсумкового семестрового 

контролю не допускається, 

необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 

1-34 

 

9. Методи оцінювання 

Форма підсумкового контролю за навчальною дисципліною «Звітність суб’єктів 

господарювання за національними стандартами» - диференційований залік. 

9. Форми поточного контролю під час навчальних занять: тестування, 

аналітично-розрахункове завдання, захист результатів виконання індивідуальних робіт 

(кейсів), опитування тощо. 

10. Розподіл балів які може накопичувати студент при вивченні дисципліни «Звітність 

суб’єктів господарювання за національними стандартами» наведено в таблиці 4. 

Таблиця 4 

Форми контролю результатів навчання студентів за навчальною дисципліною «Звітність суб’єктів 

господарювання за національними стандартами» 
 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Поточний контроль: 

- тестові завдання 
4×15 балів = 60 



 

- практичні завдання 

Підготовка тез доповіді 10 
Презентація та захист індивідуальної (до-
слідницько-аналітичної) роботи 10 

Індивідуальна робота 20 

Всього: 100 
 

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.5 Засоби навчання ЗН1. Мультимедіа- та проекційна апаратура. 

ЗН2. Комп’ютери, комп’ютерні системи та мережі. 

ЗН3. Бібліотечні фонди. 

10.2 Інформаційне та 

навчально-методичне забезпечення 

1. Верига Ю.А. Звітність підприємств: навч. посіб-

ник / Ю.А. Верига, З.М. Левченко,       Д.В. Ватуля. – 

[2-е вид., перероб. І доп.]. – К.: Центр учбової літе-

ратури, 2008. – 776 с. 

2. Звітність підприємств: навч. посібник для студ. 

навч. закладів спец. 7.050106 “Облік і аудит” / під заг. 

ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., допов. і 

перероб.. − Житомир: ЖДТУ, 2008. − 484 с. 

3. Звітність підприємства: навч. посібник для 

студ. вищих навчальних закладів спец. 7.050106 “Об-

лік і аудит” / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та 

Н.А. Остап’юк. − Житомир: ЖДТУ, 2005. − 428 с. 

4. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / 

В.С. Лень, В.В. Гливенко. − [2-ге вид., перероб. і до-

пов.]. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 

612 с. 

5. Хомин П.Я. Звітність підприємств [Текст]: навч. 

посібник / П.Я. Хомин, Г.П. Журавель. − К.: Профе-

сіонал, 2006. − 656 с. 
 

 


