
ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий {магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 
виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; розробляти 
стратегічні заходи для забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, 
підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів; організовувати процеси управління міжнародною 
економічною діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; визначати регулятивні пріоритети 
формування сучасної міжнародної економічної політики.

Зміст навчальної дисципліни: Загальні питання щодо становлення глобальної економіки. 
Часові межі феномену глобалізації. Сучасна методологія глобалістики. Школи і 
міждисциплінарний статус глобалістики. Становлення глобальної економіки. . Цивілізаційні 
виміри глобальних економічних процесів. Суперечності і дуалізм сучасного етапу 
глобалізації. Форми впливу глобалізації на світове суспільство. Парадоксальна природа 
глобальних трансформацій. Альтерглобалізм та його форми. Глобальна економіка як 
прогностична реальність. Регулятивні механізми глобальної економіки. Міжнародні стратегії 
глобалізації. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  28 год., практичні заняття -  17 год., самостійна 
робота -  75 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю; іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1 .Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. - К . : Знання, 2017. -  

404 с.
2. Глобальна економіка: навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.]; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во 
освіти і науки України. -Львів : Магнолія, 2015. -  206 с.
4. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: навч. посіб. / Т.В. Кальченко; ДВНЗ Київ. нац. екон. 
ун-т ім. В. Гетьмана. -К . : КНЕУ, 2017. -364 с.
5. Ковтун О.І. Глобальна економіка : підручник / О.І. Ковтун, П.О. Куцик, Г.І. Башнянин; [за 
заг. ред. О.І. Ковтуна]. -Львів : Видавництво ЛКА, 2014. -704 с.
6. Мазурок П.П. Глобальна економіка : навч. посіб. / П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. 
Кулішов, О.М. Сазонец. -Львів : «Магнолія 2006», 2011. -208 с.
7. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольський економічний університет» 
Ьир://1іЬгагу/іарт.edu.ua

Викладач: Ващук Ольга Володимірівна, к.е.н., доцент



КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (.магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти узагальнювати матеріали аналізу для формування 
пропозицій щодо удосконалення програм КСВ; застосовувати основні принципи прийняття 
етичних управлінських рішень; збирати й оцінювати інформацію з КСВ для прийняття рішень 
і формування пропозицій до програм розвитку організації; аналізувати і обґрунтовувати 
соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування; 
обґрунтовувати нефінансові ризики, пов’язані з діяльністю організації та розробляти заходи із 
запобігання або зниження.

Зміст навчальної дисципліни: Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні 
організацією. Концептуальні основи розвитку Корпоративної соціальної відповідальності. 
КСВ у системі управління організацією. Соціально відповідальні відносини бізнесу з 
територіальними громадами та в ринковому середовищі. Формування відносин із 
працівниками на засадах КСВ. Інформаційна політика у сфері КСВ. Соціальна звітність.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  12 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  84 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю; іспит -1  семестр.

Навчальні ресурси:
1. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/кол. авт. за заг. ред. д-ра екон. наук, 

проф. Т.С. Смовженко, д-ра екон. наук, проф. А.Я.Кузнєцової. -  Вид. друге, випр. і доп. -  
К .:УБС НБУ, 2012.-314с.

2. Куліш А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері у запитаннях і 
відповідях.-К: 2017.- 80 с.

3. Лазоренко О. «Корпоративна соціальна відповідальність в Україні: експертна думка: зб. 
статей та рекомендацій» /— К. : Стилос, 2007.

4. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу [Електронний 
ресурс] / Представництво ООН в Україні // Ініціатива Глобального договору в Україні. -  
Режим доступу : http ://www, globalcompact.org. ua.

5. Офіційний сайт організації «Бізнес за соціальну відповідальність» (Business for Social 
Responsibility) [Електронний ресурс]. -  Режим доступу : www.bsr.org.

6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: Сагайдак Роман Анатолійовача, к.е.н., доцент.

http://www.bsr.org
http://library.iapm.edu.ua


ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий {магістерський)
Українська
Перший
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати маркетингову інформацію, необхідну 
для відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, позиціонування інноваційного 
товару; обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку з урахуванням потреб та 
особливостей національної економіки; вміти оцінювати стан, динаміку, ефективність використання 
інноваційного потенціалу підприємства; ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а 
також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту.

Зміст навчальної дисципліни: Предмет і методи дисципліни. Еволюційно-інституціональні 
теорії інноваційного розвитку підприємства. Інноваційний розвиток підприємства. 
Формування організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком у 
підприємстві. Напрямки інноваційного розвитку. Критерії і методичні основи вибору 
напрямків інноваційного розвитку підприємства. Маркетинговий підхід до розроблення і 
виведення інновацій на ринок. Розроблення ідей і задумів інновацій та їх аналіз. Ресурсне та 
інформаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Розроблення інноваційної 
стратегії розвитку підприємства. Інвестиційна та маркетингова стратегії інноваційного 
розвитку підприємства. Бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Етапи 
розроблення й реалізації інноваційного проекту. Методи оцінювання рівня інноваційного 
розвитку підприємства.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  80 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю; іспит - 1 семестр.
Навчальні ресурси:

1. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних 
викликів / за заг. ред. В. І. Полохала. -  Київ : Парламентське вид-во, 2009. -  632 с.

2. Инновационный менеджмент: Ученик / Под ред.С.Д.Ильенковой. М.: Банки и биржи; 
ЮНИТИ, 2017,-327 с.

3. Павленко І. А., Гончарова І.П., Швиданенко Г.Ю. Економіка і організація інноваційної 
діяльності: Навч.метод.посібник. - К.: КНЕУ, 2012.-150 с.

4. Йохна М.А., Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності. -К., ВЦ 
“Академія”, 2015 - 400 с.

5. Інноваційний розвиток промисловості України / Під ред.О.В.Волкова, М.П.Денисенка, 
К.: КНТ, 2006.-648 с.

6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http: //library. iapm .edu.ua

Викладач: Коваленко Ольга Василівна, д.е.н., доцент.



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відтушовувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти класифікувати облікову інформацію, будувати 
систему бухгалтерського обліку для потреб управління; організовувати формування облікової 
інформації за стадіями облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, 
контролювати якість облікової інформації; здійснювати підготовку бухгалтерської звітності 
враховуючи інформаційні потреби управління підприємством; визначати існуючі та 
потенційні інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 
підприємством; оцінювати інформаційні потреби користувачів в управлінні підприємством; 
якість облікової інформації, системи бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності.

Зміст навчальної дисципліни: Сутність та місце облікової інформації в управлінні 
підприємством. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством. 
Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності. Якість 
облікової інформації та бухгалтерського обліку. Облікова політика в ціноутворенні. 
Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством. Оцінка 
очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський 
облік в управлінні вартістю підприємства. Збалансована система показників в стратегічному 
управлінні підприємством. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства. 
Бухгалтерський облік при прийнятті екологічних рішень. Бухгалтерський облік при прийнятті 
соціальних рішень.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  44 год., самостійна 
робота -  90 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет»

http://library.iapm.edu.ua
2. Разработка сбалансированной системьі показателей. Практичексое руководстов с

примерами. -  2-е изд., расшир. / Под ред.. А.М. Гершуна, Ю.С. Нефедьевой. -  М.: ЗАО 
«Олимп-Бизнес», 2015. -  128 с.

3. Лаговська О.А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія
та методологія : монографія / О. А. Лаговська. -  Житомир : ЖДТУ, 2016. -  676 с.

4. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник. - К.: Лібра, 20015. - 704с.
Викладач: Гуцайлюк Зіновій Володимирович, завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
професор, д.е.н.

http://library.iapm.edu.ua


ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий {магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти аналізувати майно та джерела формування капіталу 
підприємства; проводити об’єктивну оцінку фінансового стану, фінансових результатів, 
ділової активності підприємства; виявляти фактори і причини, що викликали досягнутий 
фінансовий стан підприємства; аналізувати ліквідність, платоспроможність та грошові 
потоки підприємства; оцінювати фінансову стійкість, кредитоспроможність підприємства та 
прибутковість капіталу підприємства та інвестиційну діяльність.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового аналізу. Методи і способи 
фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості 
підприємства Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз грошових 
потоків. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз ефективності використання 
капіталу. Оцінка виробничо-фінансового левериджу. Аналіз ділової активності та 
інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств. Стратегічний аналіз фінансових ризиків.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  102 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.
Навчальні ресурси:
1 .Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посібник /О.Я. Базілінська. 
-  К.: Центр учбової літератури, 2014. -  328с.
2. Білик М.Д.Фінансовий аналіз: навч. посібник / М.Д.Білик, О.В.Павловська,
Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька.- 2-е вид., без змін. -  К.: КНЕУ, 2017. -  592с.
3. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / С. В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, 
О.А.Гушко. -  Вид. 2-е, пе-рероб. і допов. -  Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2 0 1 6 .- 174 с.
4. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: навч. посібник /Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. -  К.: Центр учбової 
літератури, 2017. -  328с.
5. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Ч о р н а- К.: Центр 
учбової літератури, 2008 -  392 с.
6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: Онищук Валерій Олексійович, к.е.н., доцент

http://library.iapm.edu.ua


ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни 
повинен: відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних завдань; вміти визначати об’єкти організації обліку, 
розробляти Положення про облікову політику; складати графіки документообігу та роботи 
облікового персоналу; формувати розрізи аналітичного обліку, робочий план рахунків; 
планувати роботу бухгалтера; визначати нормативну чисельність облікового персоналу.

Зміст навчальної дисципліни: Принципи організації бухгалтерського обліку на
підприємстві. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика 
підприємства. Формування і функціонування облікових підрозділів Значення та функції 
бухгалтерії. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві. 
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку. Формування 
системи документування господарських операцій та документообігу. Організація 
управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Організація 
управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Система захисту облікової 
інформації. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. Організаційні 
засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  102 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: 
Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / 
За редакцією д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. -  4-е вид. 
доп. і перероб. -  Житомир: ПП «Рута», 2015. -  528 с.
2.3авгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных 
стандартов):Учеб. пособие для студентов вузов. -  К.:А.С.К., 2012. -  847с.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. 
№ 996 -  XIV.
4. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний 
університет»іїіїр://1іЬгагу.іарш. edu.ua

Викладач: Сагайдак Роман Анатолійович, к.е.н., доцент



ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти вести бесіду-діалог проблемного характеру відповідно до 
програмної тематики та комунікативної функції, робити самостійні усні монологічні повідомлення 
англійською мовою за тематикою курсу, реферувати (усно та письмово) оригінальні різностильові 
тексти, здійснювати адекватний переклад з англійської мови на українську та навпаки текстів, що 
відповідають тематиці та рівню складності курсу, мати уміння адекватно поводитися в різноманітних 
життєвих ситуаціях ділового спілкування.

Зміст навчальної дисципліни: Функції керівника. Лінійні та штатні посади. Організація. 
Компанія. Фірма. Структура. Підбір працівників. Робота та влаштування на роботу. Резюме. Інтерв’ю. 
Листи кандидата на посаду. Умови роботи. Етика і робота Етика на роботі. Лідерство. Якості лідера. 
Бренди. Розвиток виробництва і планування. Запуск продукції у виробництво. Ринок збуту та реклама. 
Презентації. Рекламні кампанії. Оптова та роздрібна торгівля. Інноваціїї. Ціноутворення. Строки 
оплати та гроші. Переговори. Підготовка. Умови. Конкуренція. Якість продукції та послуг. 
Інвестування та підприємництво. Ділова пропозиція. Контракт. Ділове листування. Письмовий запит. 
Лист-відповідь. Порядок денний та протокол. Написання звітів. Торгова та фінансова документація.

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття -  48 год., самостійна робота -  72 год., 
разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду 
ситуацій, проведення дискусій), самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання 
індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань.

Вид семестрового контролю: залік - ІІсеместр.

Навчальні ресурси:
1.1. Карпусь І. А. Англійська ділова мова: Навч. посіб. — 4-те вид., доп. — К.: МАУП, 1998. — 220 с.

2. DavidCotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermediate. Course Book. Pearson Education 
Limited, 2000.
3. DavidCotton, David Falvey, Simon Kent. Market Leader. Intermediate. Practice File. Pearson Education 
Limited, 2003.
4. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2002.
5. George Bethell, Tricia Aspinall. Test your Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003.
6. Бахов И. С., Гринько Е. В. Деловой английский: Практикум. — К.: МАУП, 2003.
7. Борисенко И. И., Евтушенко Л. И., Дейнеко В. В. Английский язык в международных документах и 
дипломатической корреспонден- ции. — К.: Логос, 1999.
8. Верховцова О. М. Методично-навчальний посібник з курсу діло- вої англійської мови для студентів 
факультету економіки та ме- неджменту. — Вінниця: Поділля-2000, 2001.
9. Електронна бібліотека ПВНЗ «НЕУ» http://librari.iapm.edu.ua

Викладач: Ведернікова Марина Олексіївна, старший викладач

http://librari.iapm.edu.ua


ІНОЗЕМНА МОВА ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (.магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковуеати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в 
ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за темою пов'язані з навчанням та спеціальністю; 
розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-орієнтованого характеру, що має на 
меті досягнення порозуміння; розуміти повідомлення та інструкції в академічному та професійному 
середовищі. Розуміти намір мовця і комунікативні наслідки його висловлювання (напр., намір зробити 
зауваження); визначати позицію і точку зору мовця, реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво 
важливу інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов'язані з навчанням та професією.

Зміст навчальної дисципліни: Мовленнєві вміння. Семантична компетенція. Фонологічна та 
орфографічна компетенції. Соціокультурна компетенція. Професійна комунікативна компетенція. 
Написання електронних повідомлень, листів. Читання з метою пошуку необхідної інформації. 
Співбесіда (працевлаштування). Розуміння та написання резюме, супроводжуючих листів. Участь у 
співбесідах. Заповнення бланків з відомостями про себе та організацію. Розуміння і складання ділової 
документації (звітів, листів, доповідних записок і таке інше). Організація та внесення змін в 
організацію проведення зустрічей і засідань. Участь у дискусіях Читання з певною метою. Презентація 
і передача інформації. Надання й отримання зворотної інформації. Дискусії на професійні теми. Обмін 
професійною інформацією. Ділові подорожі. Спілкування. Здоров'я та особиста безпека. Усвідомлення 
правил техніки безпеки. Дотримання інструкцій та попереджень. Знаходження спеціальної інформації в 
різних джерелах.

Запланована навчальна діяльність: практичні заняття -  48 год., самостійна робота -  72 год., 
разом -  120 год. *

Форми (методи) навчання; практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду 
ситуацій, проведення дискусій), самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання 
індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань.
Вид семестрового контролю: залік - ІІсеместр.

Навчальні ресурси:
1. Аванесян Ж.Г. Английский язык для экономистов. М. «Омега -  Л» - 2008.-315с.
2. Електронна бібліотека ПВНЗ «НЕУ» http://librari.iapm.edu.ua
3. Online Dictionaries http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html
4. Наумова І.О. VERBATIM 2007/1. -  Харків: ХНАМГ, 2016.- 147 с.
5. T.V. Yakhontova English academic writing (Основи англомовного наукового письма): Навч. посібник 
для студентів, аспарінтів та науковців. -  Вид. 2-ге. -  Львів: ПІ АС, 2017. -  220 с.

Викладач: Ведернікова Марина Олексіївна, старший викладач

http://librari.iapm.edu.ua
http://www.bucknell.edu/rbeard/diction/html


МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
З ОСНОВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти правильно використовувати методологічні принципи 
наукового дослідження, працювати з дисциплінарним масивом публікацій: вести пошук, 
накопичення та обробку наукової інформації, правильно робити презентацію власних 
наукових результатів, поважати та захищати авторське право, вибирати та формулювати 
проблему дослідження, шукати необхідну наукову інформацію, обирати методологічну 
основу дослідження , збирати емпіричні дані, проводити обробку та інтерпретацію емпіричних 
даних, оформляти наукові звіти, співпрацювати із організаціями колективного управління 
правами авторів, зареєструвати права на об’єкт інтелектуальної власності, скласти позовну 
заяву або претензію з приводу порушених прав інтелектуальної власності, захищати порушені 
права інтелектуальної власності цивільно-правовими способами.

Зміст навчальної дисципліни: Вступ до методології наукового дослідження. Загальні 
характеристики наукової діяльності. Принципи наукового пізнання. Засоби та методи 
наукового дослідження. Пошук та формулювання наукової теми. Проблеми дослідницької 
аргументації. Система правової охорони інтелектуальної власності. Узагальнення наукових 
понять.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60 год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.
Навчальні ресурси:
1. Основи методологіі та організації наукових досліджень. Навчальний посібник /за 

ред.проф.Конверського А.Є К.:2010
2. Добронравова І.С., Сидоренко Л.1. Філософія та методологія науки. Київ, 2008.
3. Електронна бібліотека ПВНЗ «НЕУ» http://librari.iapm.edu.ua
4. Горський В. С. Україна на порозі планетарної цивілізації / В. С. Горський // Практична філософія. -  

2001. - №  2. - С .214-220.
5. Добронравова И. С.Нелинейное и сложное мышление. / И.С.Добронравова // Философия 

мышления -  Одесса: Печатный дом, 2013 -  С. 91 -  104.
6. Кизима В.В. Тоталогия (философия обновления). -  К.: ПАРАПАН, 2005. -  ТоГаспекты географии. 

С.201-211
Викладач: Вашуленко Олександра Сергіївна к.е.н.

http://librari.iapm.edu.ua


ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ І ЦИВІЛЬНИМ ЗАХИСТ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (.магістерський)
Українська
Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної 
діяльності з урахуванням завдань з цивільного захисту, приймати рішення з питань цивільного захисту 
в межах своїх повноважень, обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в 
зоні НС, розраховувати параметри вражаючих чинників джерел НС, що контролюються і 
використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання 
наслідків НС, оцінювати стан готовності ОГ до роботи в умовах загрози і виникнення НС за 
встановленими критеріями та показниками, запропонувати заходи щодо мінімізації загального 
погіршення стану здоров’я в процесі трудової діяльності, визначати коло своїх обов’язків щодо 
визначення заходів по забезпеченню безпеки та санітарно-гігієнічних умов на виробництві, у 
відповідній галузі, визначати клас умов праці за показниками шкідливості, важкості та напруженості 
трудового процесу, розробляти технічні рішення та впроваджувати заходи щодо поліпшеного стану 
виробничого середовища.

Зміст навчальної дисципліни: Правове регулювання цивільного захисту України. Планування 
заходів ЦЗ. Захист населення і територій від НС. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часу, їх 
вплив на життя та діяльність населення України. Вимоги єдиної системи ЦЗ по забезпеченню заходів, 
спрямованих на запобігання НС. Спеціальна функція у сфері цивільного захисту. Міжнародні норми та 
основні нормативно-правові акти України в галузі охорони праці. Система управління охороною праці. 
Аналіз причин прояву потенційних небезпек при проведенні досліджень та виконанні функцій 
управління економікою в сфері обліку і аудиту. Заходи захисту персоналу при проведенні досліджень та 
виконанні функцій управління економікою в сфері обліку і аудиту.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60 год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Кодекс цивільного захисту України [Текст] : [прийнятий ВР України 02.10.2012 р. № 5403-УІ] : 

офіц. текст : станом на 06.12.2012 р. / ВР України. -  К. : Алерта, 2012. -  120 с. ; 20 см. -  3000 прим. 
-ІБ В К  978-617-566-172-7. 14

2. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р, що стосується захисту жертв 
міжнародних збройних конфліктів (Протокол І), від 8.06.1977 р. Зібрання чинних міжнародних 
договорів України: Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.: Видавничий Дім "1н Юре", 2001.

3. ДБН В. 1.2-4-2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)». Наказ 
Мінбуду України від 4.08.2006 р. № 274

4. Електронна бібліотека ПВНЗ «НЕУ» http://librari.iaprn.edii.ua
5. Закон України «Про пожежну безпеку».
6. Закон України «Про охорону праці».

Викладач: Онищук Валерій Олексійович к.е.н., доцент

http://librari.iaprn.edii.ua


КОРПОРАТИВНА ЗВІТНІСТЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий {магістерський)
Українська
Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти застосовувати інноваційні підходи до численних проблем 
сучасного корпоративного обліку та звітності, пов’язаних з інтеграцією в систему міжнародного 
обліку; застосовувати у практичній діяльності бухгалтерських служб корпорацій, принципів і 
рекомендацій, що лежать в основі сучасного реформування вітчизняних обліку та звітності.

Зміст навчальної дисципліни. Концепція корпоративної звітності. Сутність корпоративного 
управління. Розвиток корпоративних структур та їхній вплив на облік та звітність. Сучасний 
стан обліку та перспективи гармонізації звітності в корпоративних структурах українських 
підприємств. Глобалізаційні процеси у світовій системі. Гармонізація обліку та імплементація 
МСФЗ в країнах Євросоюзу. Імплементація МСФЗ у країнах, що розвиваються. Міжнародні 
стандарти фінансової звітності: історія виникнення. Еволюція розвитку концептуальних основ 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Проблематика впровадження МСФЗ в України. 
Контент-аналіз узгодженості національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та 
міжнародних стандартів фінансової звітності. Основи формування корпоративної звітності. 
Транспарентність корпоративної фінансової звітності. Змістовність корпоративної звітності.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60 год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік -1  семестр.

Навчальні ресурси:
1. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи 
розвитку: Монографія / Р. В. Кузіна. -  Херсон: Грінь Д. С., 2015. -4 1 6  с.
2. Лукановська І.Р. Адаптація фінансової звітності України до вимог міжнародних стандартів 
та законодавства Європейського Союзу /І .Р .  Лукановська // Науковий вісник Ужгородського 
університету. Серія «Економіка». -  2015. -  Вип. 1(2). -  С. 321-324.
3. Макаренко І.О. Сучасні тенденції складання і подання корпоративної звітності / І.О. 
Макаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Проблеми інтеграції 
України у світовий фінансовий простір. -  2014. -  № 1(105). -  С. 410-416 [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу : http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_2014_06_l l_13.pdf.
4. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н доцент Сагайдак Р.А.

http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_2014_06_l
http://library.iapm.edu.ua


СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий {магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо стратегічного управління підприємством; вміти визначати 
систему цілей підприємства та формувати його місію та стратегічне бачення; розробляти та 
обґрунтувати загальну, ділові і корпоративні стратегії підприємства; проводити моніторинг змін умов 
діяльності організації та контроль реалізації стратегії для вчасного внесення необхідних коректив.

Зміст навчальної дисципліни. Консептуальні засади теорії стратегічного управління. 
Механізм формування стратегії розвитку підприємства. Зовнішнє і внутрішнє середовище 
підприємства. Стратегії та стратегічний вибір підприємства. Стратегічне планування на 
підприємстві. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства. 
Стратегічний потенціал підприємства та формування його конкурентних переваг.. 
Стратегічний контроль та оцінка реалізації стратегії. Соціально-психологічне забезпечення 
стратегічного управління.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  18 год., практичні заняття -  18 год., самостійна 
робота -  84год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 2 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Стратегічний менеджмент: підручник / І. М. Писаревський, О. М. Тищенко, М. М. 

Поколодна, Н. Б. Петрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. -  X.: ХНАМГ, 2014. -  289 с.
2. Гарафонова, О. І. Конкурентна стратегія: сутність та особливості формування на

підприємствах легкої промисловості / О. І. Гарафонова // Соціально-економічний 
розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. -  2015 - №18 (7) С. 16-20

3. Ігнатьєва, І. А. Стратегічний менеджмент : підручник / І. А . . Ігнатьєва. -  Київ :
Каравела, 2018. -  480 с.

4. Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління: підручник / Б. М. Мізюк. -  Львів: 
Магнолія, 2013. -  544 с.

5. Шершньова, 3. Є. Стратегічне управління : підручник / 3. Є. Шершньова. -  [2-е вид., 
перероб. і доп.]. -  К. : КНЕУ, 2014. -  699 с.

6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н. доцент Онищук Валерій Олексійович

http://library.iapm.edu.ua


ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Третій
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо управління фінансами банку; вміти застосовувати інноваційні 
підходи до кредитної, інвестиційної та фінансової діяльності в банку та управляти ними; 
обґрунтувати

Зміст навчальної дисципліни Інформаційні системи та їх роль в управлінні підприємством. 
Економічна інформація та її формалізоване перетворення для бухгалтерського обліку. 
Технології обробки інформації в бухгалтерському обліку на ПЕОМ. Системотехнічні аспекти 
створення автоматизованих систем бухгалтерського обліку (АСБО). Технологічний процес 
створення автоматизованих систем бухгалтерського обліку (АСБО). Методологія та організація 
проектування автоматизованих систем бухгалтерського обліку (АСБО).

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  58 год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. України: Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах №80 від 
05.07.1994 // Відомості Верховної Ради України. -  1994. -№ 3 1 , зі змінами та доповненнями.
2. Білик В.М., Косирко В.С. Інформаційні технології системи: Навч.посіб.- К.: Центр 
навчальної літератури, 2016,- 232 с.
3. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для 
студентів вищих навчальних закладів / За ред. проф. Бутинця Ф.Ф.; 2-е вид., перероб. і д о п -  
Житомир: ПП «Рута», 2012. 544 с.
4. Галузінський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: 
Навчальний посібник. -  К.: КНЕУ, 2001. -  224 с.
5. Глівенко С.В., Лапін Є.В., Павленко О.О. та ін. Інформаційні системи в менеджменті: 
Навчальний посібник.-Суми: ВДТ «Університетська кніга», 2005.-407 с.
6. Гужва В.М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. -  К.: 
КНЕУ, 2 0 1 7 .-4 0 0  с.
7. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: ст. викладач Уставщикова Л.М.

http://library.iapm.edu.ua


ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани 
та програми проведення контрольних заходів у системі органів державного фінансового 
контролю; здійснювати перевірки фінансово-господарської діяльності державних установ і 
організацій; об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами 
проведення контрольних заходів, готувати висновки і пропозиції для прийняття рішень за 
наслідками контролю, а також контролювати їх виконання при виявленні порушень і 
зловживань.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність, предмет і метод державного фінансового контролю. 
Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. Організація державного 

фінансового контролю в Україні. Контрольно-ревізійний процес: планування та організація. 
Державний аудит ефективності діяльності підприємств, організацій, закладів. Сутність, 
класифікація, методика внутрішнього фінансового контролю. Перевірка використання коштів і 
майна в бюджетній установі. Перевірка використання коштів і майна суб’єктів 
підприємницької діяльності. Контрольні функції Національного банку України. Реалізація 
результатів контрольно-ревізійної роботи

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізаці'О; 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.
Навчальні ресурси:

1. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник/ Л. В. Гуцаленко, В. А. 
Дерій, М. М. Коцупатрий . - 2-ге вид.. - К.: ЦУЛ, 2017. - 424 с.

2. Дікань Л. В. Фінансово-господарський контроль: навч. посіб. / Л. В. Дікань. -  К. : 
Знання, 2010. -  395 с.Чумакова І.Ю. Державний фінансовий контроль : Підручник / Чумакова 
І.Ю., Шульга Н.В.; За заг. ред. О.А. Петрик. -  К.: КНЕУ, 2013. -  412 с

3. Огійчук М.Ф., Утенкова К.О. Організація і методика аудиту: навчальний посібник. 
-  К.: Алерта, 2016.

4. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. Хмельков. -  X.: 
ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. -  228 с.

5. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н. доцент Онищук Валерій Олексійович.

http://library.iapm.edu.ua


ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
3,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань щодо обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки; вміти 
застосовувати інноваційні підходи до здійснення обліково-аналітичної діяльності з економічної 
безпеки; дослідити вплив ризиків підприємницької діяльності на економічну безпеку підприємства, а 
також розкрити роль бухгалтерського обліку як інструмента управління ними; визначити напрями 
економічної політики підприємства в частині управління професійним ризиком бухгалтера в системі 
економічної безпеки підприємства.

Зміст навчальної дисципліни. Поняття та основні категорії економічної безпеки. Організація 
та функціонування системи обліковоаналітичного забезпечення економічної безпеки 
підприємства. Обліково-аналітична інформація в системі економічної безпеки підприємства 
Сучасні методики обліку та їхнє використання при забезпеченні економічної безпеки 

господарської діяльності. Звітність як інформаційна база обліково-аналітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємств

Запланована навчальна діяльність: лекції -  16 год., практичні заняття -  14 год., самостійна 
робота -  60год., разом -  90 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю; залік - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Васильців Т. Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми 
забезпечення; монографія / Васильців Т. Г., Волошин В. І., Бойкевич О. R, Каркавчук В. В., [за 
ред. Т.Г. Васильціва]. -  Львів:, 2012. -386 с.
2. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства: 
[монографія] / Л.В. Гнилицька. -  К.: КНЕУ, 2017. -  305 с.
3. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою 
промислових підприємств: монографія / Д.О. Грицишен. -  Житомир: ЖДТУ, 2015. -  540 с.
4. Зубок М. І. Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник. / М. І. 
Зубко та ін. -  К. : Знання, 2012 -  226 с.
5. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http ://library. iapm .edu.ua

Викладач: к.е.н., доцент Онищук Валерій Олексійович



ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Третій
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти об’єктивно оцінювати фінансовий стан підприємства та 
чинники, що впливають на нього; організовувати раціональне обліково-аналітичне 
забезпечення звітності відповідно до вимог податкового законодавства; складати окремі 
форми податкової та спеціальної звітності; проводити взаємну звірку окремих форм податкової 
звітності та відповідних рахунків бухгалтерського обліку.

Зміст навчальної дисципліни. Система оподаткування та основні засади звітності в 
оподаткуванні. Звітність за податком на прибуток підприємств. Облікове забезпечення і 
звітність за податком на додану вартість. Облікове забезпечення і звітність за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Облікове забезпечення і звітність 
з податку на доходи фізичних осіб, військового збору. Облікове забезпечення і звітність за 
іншими загальнодержавними податками і зборами. Облікове забезпечення і звітність за 
місцевими податками і зборами. Облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів підприємницької 
діяльності, що обрали спеціальний податковий режим. Адміністрування податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  72год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю; залік - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Бондар М.І., Єфіменко В.І., Ловінська Л.Г. та ін. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. -  4.1 
/за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. -  К.: КНЕУ, 2012. -  553 с.
2. Податковий облік: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Я. П. Квач, О. В. Орлова, Л. К. 
Сергієнко, Д. О. Редькін ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі, Одес. ін-т фінансів. - О. 
: Фенікс. 2015. - 239 с.
З..Максімова В. Ф., Артюх О. В. Облік у системі оподаткування: Навч. посібник -  Одеса: 
ОНЕУ,ротапринт, 2018. -  267 с.
4. Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для 
студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. 
Безверхий. -  К.: КНЕУ, 2015. -  196 с.
5. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н доцент Сагайдак Роман Анатолійович

http://library.iapm.edu.ua


б ю д ж е т н и й  м е н е д ж м е н т

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти вирішувати питання оптимізації бюджетних доходів та 
видатків, раціоналізації бюджетного процесу; володіти навичками з обліку виконання 
бюджету у фінансових органах та складанні бюджетної звітності; методами контрольної 
роботи фінансових органів щодо виконання бюджету; вирішувати питання оптимізації 
бюджетних доходів та видатків, раціоналізації бюджетного процесу.

Зміст навчальної дисципліни. Сутність та складові бюджетного менеджменту. Суть та 
структура бюджету держави як об’єкта управління. Органи оперативного управління 
бюджетним процесом. Бюджетний процес і бюджетний регламент. Організація бюджетного 
планування в Україні. Організація виконання бюджету. Облік виконання бюджету у 
фінансових органах. Звітність про виконання бюджету. Контроль за використанням бюджетних 
коштів.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  20 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  84 год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення
ситуаційних завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 2 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Бюджетна система України: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. І. 
Юрій, Й. М. Бескид та ін. —  К.: НІОС, 2010. — 400 с.
2. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Опарін, В. І. 
Малько, С. Я. Кондратюк —  К.: КНЕУ, 2015. — 206 с.
3. Бюджетний кодекс України.
4. Бюджетний менеджмент. Навчальний посібник. -  К.: Центр уч; бової літератури, 2017 -  640
5. Бюджетний менеджмент: Підручник / За ред. В.Федосова. -  К.: КНЕУ, 2014.
6. Бюджетний менеджмент. Практикум: Навч.посіб./За ред. В.Федосова -  К.: КНЕУ, 2018.
7. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua

Викладач: к.е.н.,доцент Ващук Ольга Володимірівна

http://library.iapm.edu.ua


ф ін а н с о в и й  м е н е д ж м е н т

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Другий
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти застосовувати методичні підходи та інструментарій 
фінансового менеджменту в процесі управління підприємством; формувати та ефективно 
використовувати систему інформаційного забезпечення для прийняття рішень в процесі управління 
фінансами підприємства; розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну фінансову 
політику на підприємствах різних організаційно-правових форм та різних форм власності, з 
врахуванням їх фінансового становища та кон'юнктури ринку; здійснювати розробку етапів політики 
управління прибутком за основними напрямками з врахуванням стратегічних та оперативно-тактичних 
цілей підприємства, а також проводити контроль за її впровадженням; розробляти основні напрямки 
політики управління необоротними та оборотними активами підприємства, використовувати 
оптимізаційні моделі для визначення оптимального розміру товарно-матеріальних запасів, готової 
продукції, дебіторської заборгованості та грошових коштів підприємства.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні та організаційні основи фінансового
менеджменту. Системи забезпечення фінансового менеджменту. Визначення вартості грошей 
у часі та її використання у фінансових розрахунках. Управління грошовими потоками. 
Управління прибутком. Управління активами. Вартість та оптимізація структури капіталу. 
Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. Аналіз фінансових звітів. 
Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. Антикризове фінансове 
управління на підприємстві.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  20 год., практичні заняття -  16 год., самостійна 
робота -  84 год., разом -  120 год. .

Форми (методи) навчання; лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - II семестр.

Навчальні ресурси:
1. Електронна бібліотека ПВНЗ «НЕУ» http://librari.iapm.edu.ua
2. Школьник І. О. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / 1. О. Школьник, І. М. Боярко, Б. І. 

Сюркало. -  Суми: Університетська книга, 2009. -  301 с.
3. Фінансовий менеджмент [текст] навч. посіб. / За заг. ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень -  К. : 

«Центр учбової літератури», 2014. 488
4. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/ за ред. проф. Г.Г. Кірейцева,- Київ: ЦУЛ, 2002,- 

496 с
5. Лігоненко Л.О., Ковальчук Г.В. Управління грошовими коштами торговельного підприємства: 

Навчальний посібник. -  К.: КДТЕУ, 1998.- 156 с.

Викладач: Онищук Валерій Олексійович, к.е.н., доцент.

http://librari.iapm.edu.ua

