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Загальна інформація 

 

Викладачі Гайдучок Тетяна Станіславівна (к.е.н., доцент) 

Профайл 

викладачів 

Гайдучок Т. С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/gajduchok-tetyana-stanislavivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Гайдучок Т. С. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469087848 

Інстаграм 

Гайдучок Т. С. 

https://www.instagram.com/tatianagaiduchok/?hl=ru 

E-mail Гайдучок Т. С. (gaytata@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Гайдучок Т. С. (0677800429) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Гайдучок Т. С. – щосереди з 12.00 до 14.00, ауд. 91 

Онлайн у Viber 

Гайдучок Т. С. – щоденно з 15.00 до 17.00 

 

 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009469087848
https://www.instagram.com/tatianagaiduchok/?hl=ru
mailto:gaytata@ukr.net
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Метою бухгалтерського обліку в бізнесі є надання користувачам (зовнішнім та 

внутрішнім) повної, правдивої та своєчасної інформації про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. Бухгалтерський облік 

є обов’язковим, будується за відповідними принципами і стандартами, показники 

якого відображаються у встановлених формах фінансової, статистичної та 

управлінської звітності. Саме він є всеохоплюючим (обліковуються усі без винятку 

активи та їх джерела, процеси, що відбуваються на підприємстві) та вирізняється 

системністю (будується за строго встановленими правилами, функціонує від 

створення підприємства і до його ліквідації). 

Бухгалтерський облік тісно пов'язаний з податковою системою, статистичною 

інформацією, аналітичною діяльністю, аудитом, контролінгом та іншими 

організаційними інструментами облікового процесу на підприємстві. Виходячи з 

цього, фахівець з обліку і оподаткування повинен глибоко володіти практичними 

навичками ведення обліку та використання його інформаційних ресурсів для 

управлінських потреб організації бізнес-процесів в господарюванні. 

 

2. Опис освітньої компоненти  

Метою курсової роботи є опанування теорії у взаємозв’язку з практикою 

ведення фінансового обліку, формування вміння орієнтуватись у законодавчо-

нормативних документах та інструктивно-методичних матеріалах з бухгалтерського 

обліку.  

Завдання курсової роботи: набуття студентами необхідних знань та практичних 

навичок щодо ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та складання фінансової, 

статистичної, податкової та управлінської звітності з урахуванням загальноприйнятих 

принципів, національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Предметом навчальної дисципліни є методика та практика ведення фінансового 

обліку, складання звітності, відповідно до чинного законодавства із врахуванням 

специфіки діяльності суб’єктів господарювання і використання інформаційних 

ресурсів бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом. 

Курсова робота дозволяє визначити рівень підготовки здобувачів вищої освіти зі 

спеціальності 071 - Облік і оподаткування, вміння критично оцінювати наукові думки, 

використовувати літературні джерела й практичні матеріали, володіти основами 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, можливості розробки інструментів 

бухгалтерського обліку для практичного використання в управлінні бізнесом. 

Результатом виконання та захисту курсової роботи здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти є отримання спеціальних 

компетентностей та програмних результатів, передбачених Стандартом. 

Курсова робота виконується в І семестрі 1 року навчання. 

 

3. Структура курсу  

1. Формування об’єктів для написання курсової роботи за КВЕД, КОАТУУ, 

КФВ, КОПФГ, розмірами підприємств та видами податків. 

2. Формування плану курсової роботи та його узгодження з науковим 

керівником.  

3. Визначення мети, завдань, предмету, об’єкту, методів дослідження.  
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4. Підбір та опрацювання практичних матеріалів, фактологічних та 

статистичних даних.  

5. Написання роботи.  

6. Оформлення курсової роботи.  

7. Подання виконаної роботи на кафедру.  

8. Захист курсової роботи. 

 

4. Очікувані результати навчання 

 

Написання курсової роботи надасть можливість студентам оволодіти 

загальними та спеціальними компетентностями і забезпечити нормативний зміст 

підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання 

відповідно до Стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь 

знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за курсовою роботою відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Перелік 

спеціальних 

(фахових) 

компетентностей 

(СК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 
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діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПР) 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних 

і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

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 управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати  

інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 
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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. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту 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. 

 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за курсовою роботою розраховує таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання курсової роботи – письмово 60 

Захист курсової роботи – усно 40 

 

 

7. Структура курсової роботи 

Курсова робота складається з трьох розділів, які відображають практику 

ведення бухгалтерського обліку з метою формуванні інформаційних ресурсів для 

управління підприємством, зокрема, обґрунтування теоретичних основ прийняття 

управлінських рішень за окремими об’єктами діяльності бізнесу і бухгалтерського 

обліку, оцінка стану ведення облікового процесу та формування інформаційних 

ресурсів за об’єктом дослідження та побудова робочої моделі ведення 

бухгалтерського обліку щодо окремих управлінських об’єктів в бізнесі. 

 

 

8. Рекомендований зміст курсової роботи  

Курсова робота носить дослідницько-практично-презентаційний характер, де у 

формі презентаційного обсягу розглядаються практичні питання розбудови робочої 

моделі інструментів бухгалтерського обліку з метою надання інформації 

користувачам та використання в управлінських рішеннях. 

Суб’єкт господарювання як об’єкт дослідження визначається за 

характеристиками КВЕД, КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, розмірами підприємств та видами 
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податків. 

Об’єктом дослідження за темою курсової роботи можуть бути ресурси і процеси 

бізнесу, які відображаються в обліку активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, 

доходів, фінансових результатів в процесі придбання ресурсів, виробництва, 

реалізації та інвестування результатів. 

Для подання матеріалу рекомендується наступна форма змісту, на прикладі, 

побудови бухгалтерського обліку та використання його інформації для управління 

щодо виробничих запасів: 

Вступ 

Розділ 1. Теоретичні основи управління виробничими запасами підприємства  

Розділ 2. Діагностика сучасного стану формування інформаційних ресурсів у 

бухгалтерському обліку для управління  виробничими запасами  

Розділ 3. Побудова робочої моделі ведення бухгалтерського обліку та 

формування інформації для управління  виробничими запасами на підприємстві 

Висновки  

Список використаної літератури  

Додатки. Презентаційні матеріали: 1) розробка схеми управління; 2) розробка 

форм первинних документів; 3) побудова системи інструментів для обліку; 

4) побудова системи показників та їх діагностика для оцінки ефективності (показники 

витрат, доходів, ефективності і якості). 

 

Загальний обсяг курсової роботи в межах 20-25 сторінок.  

Захист курсової роботи здійснюється за методом презентації інноваційного 

проєкту ведення обліку та формування необхідної інформації для управління 

окремими об’єктами і процесами господарської діяльності. 

Презентація передбачає подання студентом власних розробок моделювання 

окремих інструментів для організації обліку окремих об’єктів та обґрунтування їх 

необхідності для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

 

9. Порядок захисту курсової роботи  

Захист курсової роботи  проводиться за графіком і термінами, визначеними 

деканатом на комісії. 

Насамперед здобувачу вищої освіти потрібно підготувати відповіді на 

зауваження викладача – керівника курсової роботи, а потім готуватися до захисту 

курсової роботи в цілому. Курсова робота, виходячи з її змісту та захисту оцінюється 

100 бальною системою ЕСТS.  

Загальна оцінка курсової роботи складається з оцінки за зміст курсової роботи 

та оцінки за її захист.  

Оцінка за зміст курсової роботи визначається керівником-викладачем та окремо 

членом комісії при її захисті.  

Оцінка за захист курсової роботи здійснюється в процесі її захисту.  

Захист курсової роботи здійснюється за методом презентації змісту курсової 

роботи.  

Курсова робота, визнана незадовільною, повертається здобувачу вищої освіти 

для переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача та (або) захист 

курсової роботи прирівнюється до неявки. 

Для оцінювання змісту та захисту курсової роботи використовуються відповідні 
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критерії. 

Критерії оцінювання курсової роботи 

Предмет оцінювання Критерії оцінювання Максимальна кількість балів 

Оцінювання змісту роботи керівником та в комісії 

Отримані результати 
Актуальність 5 

Новизна результатів 25 

Зміст дослідження 

Логічність побудови 

плану і викладу змісту  

5 

Оформлення роботи 5 

Виклад теоретичних 

аспектів 

10 

Рівень аналітичного 

дослідження 

10 

Разом 60 

Оцінювання при захисті 

Захист 

Рівень якості і 

лаконічності викладу 

результатів  

15 

Презентація результатів  10 

Повнота відповідей в 

дискусії 

15 

Разом 40 

Загальна оцінка 100 

 

Загальна оцінка курсової роботи здійснюється за бальною системою ЕСТS як 

сума оцінювання змісту та захисту . 

Формування суми балів при оцінюванні змісту і захисту курсової роботи 

Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 

 

 

А 

5 (відмінно) 

 

 

Зміст і оформлення 

роботи відповідає у 

повному обсязі 

вимогам 

методичним 

рекомендаціям. 

Робота містить 

змістовні і повні 

висновки. 

 

 

 

 

 

56-60 

Повна і правильна відповідь 

на запитання членів комісії; 

висловлення критичної думки щодо 

організації обліку на підприємстві; 

висловлення власної думки та 

окреслення напрямів удосконалення 

обліку; володіння законодавчо-

нормативними актами, які 

регламентують питання 

практики 

 

 

 

 

 

36-40 

 

 

В 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито повністю 

деякі питання 

 

 

 

 

51-55 

Не висловлено власної думки; 

відсутній критичний висновок щодо 

стану організації обліку на 

підприємстві; відсутня відповідь на 

окремі запитання комісії; не 

володіння певною інформацією 

щодо стану 

 

 

 

 

34-35 
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роботи або 

теоретичний 

характер деяких 

розділів роботи і 

висновків. 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

С 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито деякі 

питання роботи або 

теоретичний 

характер деяких 

розділів роботи і 

висновків, що має 

бути допрацьовано. 

 

 

 

 

46-50 

Висловлена власна думка не 

відповідає нормативним 

документам; відсутній критичний 

висновок щодо стану організації 

обліку та оподаткування на 

підприємстві; відсутня відповідь на 

запитання комісії; не володіння 

певною інформацією щодо стану 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

 

 

31-33 

 

 

Д 

3 

(задовільно) 

Мають місце 

недоліки в 

оформленні роботи;  

відсутня більшість 

додатків; мало 

практичних 

прикладів; 

не розкрито питання 

роботи. 

 

 

 

41-45 

Теоретична відповідь на окремі 

практичні питання; не допрацьовано 

частину зауважень, відсутня їх усна 

відповідь; неможливість 

зробити власних висновків і 

критичних зауважень. 

 

 

 

26-30 

 

 

Е 

3 

(задовільно) 

Мають місце значні 

недоліки в 

оформленні роботи;  

відсутня більшість 

додатків; відсутні  

практичні приклади; 

окремі питання 

розкрито не вірно. 

 

 

 

36-40 

Теоретична відповідь на практичні 

питання; відповіді на допрацьовану 

частину зауважень не вірна, відсутня 

їх усна відповідь; неможливість 

зробити власних висновків і 

критичних зауважень. 

 

 

24-25 

 

Якщо за захист курсової роботи студент одержує оцінку задовільно, то 

загальна оцінка за кількістю балів не може бути більша ніж добре.  
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