
Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Інформаційна система для стратегічного управління підприємством». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 80, самостійна 174. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Цегельник Н.І. к.е.н., ст. викл. 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок побудова  інформаційної системи для стратегічного 

управління підприємств. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ побудови інформаційної системи підприємства та 

методики формування показників результатів господарської діяльності з метою використання 

користувачами у процесі стратегічного управління. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи інформаційної системи для стратегічного управління. 

Тема 1. Поняття інформаційної системи в бізнесі. 

Тема 2. Структура інформаційної системи. 

Тема 3. Класифікація інформаційної системи. 

Тема 4. Корпоративна  інформаційна система. 

Модуль 2. Побудова інформаційної системи для стратегічного управління підприємства.  

Тема 1. Стратегічне управління підприємством. 

Тема 2. Інформаційна система бюджетування. 

Тема 3. Інформаційна система фінансового обліку. 

Тема 4. Інформаційна система управлінського обліку. 

Тема 5. Інформаційна система податкового обліку. 

Тема 6. Інформаційна система статистичної звітності. 

Тема 7. Аналітична оцінка показників інформаційної системи для стратегічного управління. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Моделювання об'єктів обліку в стратегічному управлінні». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 80, самостійна 174. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Ярмолюк О.Ф. к.е.н., доц. 

 

Мета: формування теоретичних знань та одержання практичних навичок з моделювання об'єктів 

обліку в стратегічному управлінні підприємством. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ з моделювання в стратегічному управлінні 

підприємством, вміння визначати характер впливу управлінської системи на процеси 

моделювання стратегічного управлінського обліку, проведення аналізу можливості практичної 

реалізації технології моделювання об'єктів обліку в процесах організації та ведення стратегічного 

управління. 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи моделювання об’єктів обліку в стратегічному управлінні. 

Тема 1. Поняття моделювання в стратегічному управлінському обліку. 

Тема 2. Принципи та організація системи обліку в стратегічному управлінні. 

Тема 3. Інструментарій формалізації та прийняття рішень в стратегічному управлінні для 

інформаційного забезпечення управлінських запитів. 

Тема 4. Інформаційно-технічне моделювання об’єктів обліку в стратегічному управлінні. 

Модуль 2. Побудова моделей процесу стратегічного управлінського обліку на підприємстві.  

Тема 1. Формування системи оціночних та порівняльних показників діяльності 

підприємства. 

Тема 2 Моделювання у стратегічному плануванні діяльності (бюджетуванні). 

Тема 3. Моделювання витрат у реалізації стратегічних та операційних ініціатив. 

Тема 4. Аналітична оцінка показників та визначення оптимальних моделей об’єктів обліку 

у стратегічному управлінні  

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Моделювання розвитку підприємства в обліковій системі». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 80, самостійна 174. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Малюга Н.М., д.е.н., проф. 

 

Мета: одержання знань, вмінь та навичок при побудові моделей розвитку підприємства в 

обліковій системі. 

 

Завдання: засвоєння теоретико-методологічних основ моделювання в бухгалтерському обліку;  

отримання вмінь щодо виявлення взаємозв’язків між елементами облікової системи; набуття 

навичок виявлення можливих комбінацій ознак, що потребують облікового відображення для 

цілей управління, а також побудови моделей розвитку підприємства в обліковій системі. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Моделювання в бухгалтерському обліку: теоретико-методологічні основи 

Тема 1. Бухгалтерське моделювання: необхідність застосування та місце в системі 

управління 

Тема 2. Розвиток облікових моделей. Універсальна модель облікової системи 

Тема 3. Моделювання при формуванні облікової політики підприємства 

Тема 4. Моделювання господарських процесів для потреб управління 

Модуль 2. Моделювання розвитку підприємства при використанні комп’ютерних 

технологій: можливості прогнозування 

Тема 5. Формалізація як прийом бухгалтерського моделювання 

Тема 6. Моделі формування управлінських рішень 

Тема 7. Моделювання діяльності підприємства в комп’ютерних бухгалтерських програмах  

Тема 8. Забезпечення прогностичної функції бухгалтерського обліку при моделюванні 

розвитку підприємства 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Стратегічне бюджетування». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 80, самостійна 174. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Ярмолюк О.Ф. к.е.н., доц. 

 

Мета: полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з використання 

принципів, підходів та методів стратегічного бюджетування у системі управління 

підприємствами. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних та методичних основ зі стратегічного бюджетування на 

підприємствах, вивчення методики формування різних стратегічних бюджетів за видами 

діяльності підприємства, аналіз показників у стратегічному бюджетуванні для формування 

релевантної інформації в системі управління підприємством. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретико-методичні основи стратегічного бюджетування. 

Тема 1. Сутність та значення стратегічного бюджетування. 

Тема 2. Особливості розробки методичних основ бюджетування на підприємстві. 

Тема 3. Інформаційна система стратегічного бюджетування. 

Тема 4. Основи управління та типи центрів відповідальності у формуванні стратегічних 

бюджетів. 

Модуль 2. Розробка системи стратегічного бюджетування.  

Тема 1. Особливості стратегічного бюджетного процесу у виробництві. 

Тема 2. Розробка інших операційних та інвестиційних стратегічних бюджетів підприємства. 

Тема 3. Зміст та технології складання фінансових стратегічних бюджетів. 

Тема 4. Аналіз фінансових та нефінансових показників у стратегічному бюджетуванні для 

формування релевантної інформації  

Тема 5. Відповідальність та мотивація у стратегічному бюджетуванні. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Бюджетування на підприємстві». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 240 годин, в т.ч. лекції 32, практичних 64, самостійна 144. 

Термін навчання:2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Гайдучок Т.С. к.е.н., доцент. 

 

Мета: є надання студентам знань про завдання і методи складання бюджетів та використання їх 

в якості інструменту планування та контролю в діяльності підприємств. 

 

Завдання: з’ясування передумов та переваг впровадження бюджетування на підприємствах; 

вивчення сутнісно-змістових елементів системи бюджетування; оволодіння методологічними 

прийомами складання бюджетів; вміння використовувати бюджети для оперативного контролю 

реалізації управлінських рішень. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні та методичні основи розроблення та оцінювання бюджетування на 

підприємстві. 

Тема 1. Сутність бюджетного методу управління підприємством. 

Тема 2. Типологія бюджетів підприємства. Бюджетна піраміда. 

Тема 3. Структуризація підприємства для цілей бюджетування. 

Тема 4. Технологія формування операційних бюджетів. 

Тема 5. Формування фінансових бюджетів підприємства. 

Модуль 2. Організаційні аспекти розроблення та функціонування системи бюджетування на 

підприємстві.  

Тема 1. Аналіз та оцінювання виконання бюджетів. 

Тема 2. Формування системи бюджетування на підприємстві. 

Тема 3. Організація бюджетного процесу на підприємствах. 

Тема 4. Автоматизація процесу бюджетування на підприємстві. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Внутрішньогосподарський контроль». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 240 годин, в т.ч. лекції 32, практичних 64, самостійна 144. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Гайдучок Т.С. к.е.н., доцент 

 

Мета: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навиків щодо 

організації та здійснення внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних форм 

власності та господарювання. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ внутрішньогосподарського контролю як невід’ємної 

функції управління; засвоєння теоретичних основ функціонування служби 

внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського контролю; 

вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних актів України, міжнародного досвіду та 

спеціальної літератури щодо організації та функціонування внутрішньогосподарського 

контролю; ознайомлення з методикою та технікою проведення контрольних процедур на 

підприємствах, установах та організаціях; набуття практичних навичок з організації та виконання 

комплексу внутрішньогосподарських контрольних процедур та реалізації їх наслідків. 
 

Програма 
 

Модуль 1. Теоретичні засади внутрішньогосподарського контролю». 

Тема 1. Суть, принципи та функції внутрішньогосподарського контролю. 

Тема 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського контролю. 

Тема 3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції.. 

Тема 4. Загальні аспекти організації контрольно – ревізійної роботи на підприємстві. 

Тема 5. Проведення контрольно – ревізійної роботи на підприємстві 

Модуль 2. Методика проведення внутрішньогосподарського контролю.  

Тема 1. Організація контролю статутної діяльності та власного капіталу. 

Тема 2. Організація контролю грошових коштів та фінансових інвестицій. 

Тема 3. Організація контролю дебіторської заборгованості та зобов’язань. 

Тема 4. Організація контролю основних засобів, довгострокових біологічних та 

нематеріальних активів. 

Тема 5. Організація контролю матеріальних запасів. 

Тема 6. Організація і методика контролю доходів і витрат діяльності та фінансових 

результатів. 

Тема 7. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та фінансового стану 

підприємств. 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Нормативний облік». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 240 годин, в т.ч. лекції 32, практичних 64, самостійна 144. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Савченко Н.М. к.е.н., доц. 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок алгоритму застосування нормативного методу обліку 

витрат та калькулювання собівартості продукції 

Завдання: засвоєння теоретичних основ використання в обліковій практиці вітчизняних 

підприємств нормативного методу обліку та оцінка переваг його інтеграції із сучасними 

методами управлінського обліку 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи нормативного обліку. 

Тема 1. Сутність і завдання нормативного обліку 

Тема 2. Потенціал застосування нормативного обліку 

Тема 3. Порядок формування норм витрат в системі нормативного обліку 

Тема 4. Нормативний метод обліку витрат та «стандарт-кост»: сутність, переваги, проблеми  

Тема 5. Алгоритм застосування нормативного методу обліку витрат та калькулювання 

собівартості продукції 

Модуль 2. Облік і калькулювання за нормативними витратами.  

Тема 1. Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними 

витратами  

Тема 2. Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції. 

Тема 3. Особливості застосування нормативного методу в підприємствах  різних сфер 

діяльності 

Тема 4. Інтеграція нормативного методу з методом директ-кост 

Тема 5. Методи виявлення відхилень від норм. 

Тема 6. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток. 

Тема 7. Організація обліку відповідальності на основі нормативного методу 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

 

 

 

 



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Організація складського господарства та інвентаризаційної роботи». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 240 годин, в т.ч. лекції 32, практичних 64, самостійна 144. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Суліменко Л.А. к.е.н., професор 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок організації складського господарства та 

інвентаризаційної роботи на підприємстві. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ організації складського господарства,  його 

документального забезпечення, організації інвентаризаційної роботи на підприємстві та 

методики відображення її результатів в обліку. 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи організації складського господарства на підприємстві 

Тема 1. Класифікація складів підприємства  ( матеріальні, виробничі , збутові склади) 

Тема 2. Організація складського процесу (оснащення складу вагами та вимірювальними 

приладами).  

Тема 3. Організація первинного обліку товарно-матеріальних цінностей на підприємстві. 

Тема 4. Документальне оформлення та облік надходження, переміщення та вибуття запасів. 

Тема 5. Методи обліку запасів та їх застосування в сучасних умовах 

Тема 6. Методи оцінки запасів при їх вибутті. 

Тема 7. Функціональні обов'язки, права і відповідальність завідуючого складом. 

Модуль 2. Організація інвентаризаційної роботи та відображення її результатів в 

бухгалтерському обліку. 

Тема 1. Інвентаризація, як один із методів контролю.  

Тема 2. Види інвентаризації та їх характеристика.  

Тема 3. Роль інвентаризації при здійсненні контролю за роботою матеріально- 

відповідальних осіб. 

Тема 4. Підготовчі роботи до проведення інвентаризації 

Тема 5. Характеристика об’єктів  інвентаризації. 

Тема 6. Методика проведення інвентаризації 

Тема 7. Порядок відображення результатів  інвентаризації в бухгалтерському обліку. 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

 

 

 



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Внутрішня звітність в управлінні підприємством». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 20, практичних 50, самостійна 140. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній) на 2 курсі. 

Розробники: Дмитренко О.М. к.е.н., доц. 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок для побудова системи внутрішньої звітності з метою 

використання  в управлінні підприємством. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ побудови внутрішньої звітності підприємства та 

методики формування показників за окремими її формами і напрямами господарської діяльності 

з метою використання користувачами у процесі прийняття управлінських рішень. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи внутрішньої звітності в управлінні підприємством. 

Тема 1. Поняття та класифікація внутрішньої звітності підприємства. 

Тема 2. Джерела інформації для внутрішньої звітності підприємств. 

Тема 3. Система показників і користувачів внутрішньої звітності підприємств. 

Тема 4. Оцінка показників внутрішньої звітності підприємств. 

Тема 5. Використання внутрішньої звітності в управлінні підприємством. 

Модуль 2. Побудова і оцінка показників внутрішньої звітності підприємства 

Тема 1. Звітність про надходження і використання грошових коштів. 

Тема 2. Звітність про стан дебіторської і кредиторської заборгованості. 

Тема 3. Звітність про стан запасів. 

Тема 4. Звітність про виробництва. 

Тема 5. Звітність про виручку, собівартість реалізованої продукції. адміністративні і 

комерційні витрати. 

Тема 6. Звітність про наявність та рух персоналу. 

Тема 7. Звітність з відхилень основних показників результатів діяльності підприємства. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

 

 



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Інноваційно-інформаційні технології в бухгалтерському обліку». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 20, практичних 50, самостійна 140. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній) на 2 курсі. 

Розробники: Ярмолюк О.Ф. к.е.н., доц. 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок побудова інноваційно-інформаційних технологій в 

бухгалтерському обліку. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ побудови інноваційно-інформаційних технологій та 

методики формування показників  в системі облікового забезпечення інновацій з метою 

використання користувачами у процесі прийняття управлінських рішень. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні аспекти інноваційної економіки. 

Тема 1. Інновації та економічне зростання бізнесу. 

Тема 2. Інвестиційна складова інноваційної економіки. 

Тема 3. Інноваційні економічні процеси у формуванні ресурсів. 

Тема 4. Інноваційні економічні процеси у виробництві. 

Тема 5. Інноваційні економічні процеси в економічному капіталі. 

Тема 6. Інноваційні економічні процеси у реалізації продукції та розподілі доходів. 

Тема 7. Інноваційний механізм в системі стратегічного управління підприємств. 

Модуль 2. Обліковий процес в інноваційній економіці.  

Тема 1. Облікова політика як об’єкт інноваційної діяльності. 

Тема 2. Облікове забезпечення продуктових інновацій. 

Тема 3. Облікове забезпечення процесових інновацій. 

Тема 4. Облікове забезпечення маркетингових  інновацій. 

Тема 5. Облікове забезпечення організаційних інновацій. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 

  



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Інформаційна безпека в бухгалтерському обліку, аудиті і оподаткуванні». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 20, практичних 50, самостійна 140. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній) на 2 курсі. 

Розробники: Малюга Н.М. д.е.н., проф. 

 

Мета: одержання знань, вмінь, навичок побудови інформаційної безпека в бухгалтерському 

обліку, аудиті і оподаткуванні в процесі управління підприємством. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ побудови інформаційної безпека в бухгалтерському 

обліку, аудиті і оподаткуванні та методики формування інструментів захисту інформації з різних 

джерел і напрямів подання з метою забезпечення конкуренції підприємства на ринку. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Сучасне інформаційне середовище підприємницької діяльності. 

Тема 1. Інформаційний розвиток і його сучасні особливості. 

Тема 2. Інформаційні загрози та загрози інформації. 

Тема 3. Основи організації інформаційної безпеки суб’єктів господарювання. 

Модуль 2. Захист інформації в діяльності суб’єктів господарювання.  

Тема 1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності. 

Тема 2. Система захисту інформації суб’єктів господарювання. 

Тема 3. Захист інформації фінансового обліку. 

Тема 4. Захист інформації управлінського обліку. 

Тема 5. Захист інформації аудиту. 

Тема 6. Захист інформації в системі оподаткування. 

Тема 7. Захист інформації статистичної звітності. 

Тема 8. Управління інформаційними ризиками в діяльності суб’єктів господарювання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 



Житомирський національний агроекологічний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Подання, оприлюднення та оцінка звітності підприємства». 

Освітній рівень: другий (магістерський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 20, практичних 50, самостійна 140. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній) на 2 курсі. 

Розробники: Савченко Н.М. к.е.н., доц. 

 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з методики і техніки подання, 

оприлюднення та оцінки звітності підприємства, передбаченої стандартами бухгалтерського 

обліку і законодавством України. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ подання, оприлюднення та оцінки звітності 

підприємства з метою використання її даних користувачами в ході прийняття управлінських 

рішень. 

. 

 

Програма 

 

Модуль 1. Загальні вимоги до звітності. 

Тема 1. Звітність підприємств, її значення та мета складання. 

Тема 2. Склад та елементи звітності підприємств. 

Тема 3. Якісні характеристики та принципи підготовки звітності. 

Тема 4. Строки, порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. 

Модуль 2. Оцінка звітності підприємства.  

Тема 1. Поняття оцінки звітності суб’єктів господарювання. 

Тема 2. Порядок оцінки статей звітності підприємства та її вплив на ухвалення 

управлінських рішень. 

Тема 3. Підходи до вибору методів оцінки статей звітності залежно від мети. 

Тема 4. Застосування інформаційних технологій в ході оцінки звітності підприємств. 

Тема 5. Інформаційна система оцінки звітності суб’єктів господарювання. 

Тема 6. Зарубіжний досвід оцінки звітності суб’єктів господарювання. 

Тема 7. Особливості подання, оприлюднення та оцінка звітності підприємства за допомогою 

автоматизованих систем. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.       Мороз Ю.Ю. 

  

 

 


