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1. Опис  дисципліни 

 

Найменування показника Характеристика навчальної  

дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова 

дисципліна 
Облік і оподаткування 

Семестр (осінній / весняний)  весняний  

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість змістових модулів 1 

Лекції, години 32 

Практичні/семінарські, годин 32 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 86 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: 

 

аудиторних 4,6 

самостійної роботи студента 6,1 

Вид контролю екзамен   

 

2. Програма   дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає у  поглибленні і розширенні 

теоретичних знань щодо концептуальних основ бухгалтерського обліку та 

управління ризиками, набуття практичних навичок спрямованих на вивчення 

методичних прийомів, методики та організації його проведення.  

Завдання дисципліни полягає у набутті теоретичної і практичної 

підготовки здобувачів ВО у сфері формування цілісної системи знань про 

методологію та організацію бухгалтерського обліку, внутрішнього, 

зовнішнього  контролю та управління ризиками у підприємствах, набуття 

практичних навичок з контрольних процедур в процесі виконання тестових 

та ситуаційних завдань.  

Предмет: сукупність теоретичних та практичних аспектів формування 

облікової інформації  та управління ризиками суб’єктом господарювання. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку та сутність процесу 

управління ризиками 

Тема 2. Облік та управління ризиками основних засобів 

Тема 3. Облік та управління ризиками нематеріальних активів 

Тема 4. Облік та управління ризиками виробничих запасів 

Тема 5. Облік та управління ризиками грошових коштів 

Тема 6. Облік та управління ризиками дебіторської заборгованості 



Тема 7. Облік та управління ризиками короткострокових зобов’язань 

 Тема 8.  Облік праці та її оплати, управління ризиками 

Тема 9. Облік та управління ризиками розрахунків з бюджетом з 

податків та обов’язкових платежів 

Тема 10. Облік та управління ризиками доходів і витрат 

Тема 11. Облік та управління ризиками при калькулюванні собівартості 

продукції виробництва 

Тема 12. Облік та управління ризиками формування фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Тема 13. Облік та управління ризиками власного капіталу 

Тема 14. Фінансова звітність підприємства та управління ризиками 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 
здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність працювати в команді; 

здатність працювати автономно; 

здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

здатність бути критичним та самокритичним; 

знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності; 

здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

 фахових програмних компетентностей: 
використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його 

ресурсів; 

здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків; 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

2) досягнення програмних результатів навчання: 

визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств; 

ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності 

підприємств. 



3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 

 знання: 

економічної сутності, суб’єктів, об’єктів та функцій бухгалтерського 

обліку та управління ризиками ; 

 змісту нормативно-правових актів, які регламентують ведення 

бухгалтерського обліку та управління ризиками; 

методичних прийомів  обліку  ризиками  грошових коштів, дебіторської 

заборгованості, основних засобів, запасів, фінансових інвестицій, власного 

капіталу, зобов`язань, праці та її оплати, доходів та витрат діяльності та 

фінансової звітності. 

 уміння/навички: 

оцінити стан бухгалтерського обліку;  

організувати ефективний внутрішній, зовнішній  контроль  та 

управління ризиками;  

заповнювати відповідні робочі документи та ефективно 

використовувати облікову інформацію для визначення помилок і порушень в 

обліку. 

- комунікація: 

 здатність спілкуватися та обговорювати економічну інформацію, 

проблеми та рішення в контексті організації облікового процесу; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 

 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки; 

          - відповідальність і автономія: 

демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень; 

дотримуватися засад відповідального і сталого економічного розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура дисципліни  

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

у тому числі 

усього  л п/с Лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Облік та управління ризиками активів підприємства  

Тема 1. Основи 

побудови фінансового 

обліку та сутність 

процесу управління 

ризиками 

10 2 2 - 6 

Тема 2. Облік та 

управління ризиками 

основних засобів 

10 2 2 - 6 

Тема 3. Облік та 

управління ризиками 

нематеріальних активів 

10 2 2 - 6 

Тема 4. Облік та 

управління ризиками 

виробничих запасів 

10 2 2 - 6 

Тема 5. Облік та 

управління ризиками 

грошових коштів 

 

10 2 2 - 6 

Тема 6. Облік та 

управління ризиками 

дебіторської 

заборгованості 

10 2 2 - 6 

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 12 12 0 36 

Змістовий модуль 2. Облік та управління ризиками пасивів підприємства 

Тема 7. Облік та 

управління ризиками 

короткострокових 

зобов’язань 

10 2 2 - 6 

Тема 8.  Облік праці та 

її оплати, управління 

ризиками 

10 2 2 - 6 

Тема 9. Облік та 

управління ризиками 

розрахунків з 

бюджетом з податків 

та обов’язкових 

платежів 

10 2 2 - 6 

Тема 10. Облік та 

управління ризиками 

доходів і витрат 

14 4 4 - 6 

Тема 11. Облік та 

управління ризиками 

10 2 2 - 6 



при калькулюванні 

собівартості продукції 

виробництва 

Тема 12. Облік та 

управління ризиками 

формування 

фінансових результатів 

діяльності 

підприємства 

14 4 4 - 6 

Тема 13. Облік та 

управління ризиками 

власного капіталу 

10 2 2 - 6 

Тема 14. Фінансова 

звітність підприємства 

та управління 

ризиками  

12 2 2  8 

Разом за змістовим 

модулем 2 

90 20 20 0 50 

Усього годин  150 32 32 0 86 

 

 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

 
№ 

з/п 

Вид та  тема семінарського заняття Кількість годин 

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Семінар – дискусія 

Основи побудови фінансового обліку та сутність 

процесу управління ризиками 

2 

2 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками основних засобів 

2 

3 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками нематеріальних активів 

2 

4 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками виробничих запасів 

2 

5 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками грошових коштів 

2 

6 Семінар з виконанням практичних завдань 

 Облік та управління ризиками дебіторської 

заборгованості 

2 

7 Семінар – дискусія  

Визначення та класифікація короткострокових 

зобов’язань. Управління ризиками. 

2 

8 Семінар з виконанням практичних завдань 

 Облік праці та її оплати, управління ризиками 

2 

9 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками розрахунків з 

бюджетом з податків та обов’язкових платежів 

2 

10 Семінар з виконанням практичних завдань 2 



Облік та управління ризиками доходів і витрат 

11 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками доходів і витрат 

майбутніх періодів 

2 

12 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками при калькулюванні 

собівартості продукції виробництва 

2 

13  Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками формування 

фінансових результатів діяльності підприємства 

2 

14 Семінар 

Захист групових проєктів 

2 

15 Семінар з виконанням практичних завдань 

Облік та управління ризиками власного капіталу 

2 

16 Семінар з виконанням практичних завдань 

Фінансова звітність підприємства та управління 

ризиками  

2 

 Всього 32 

 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються у випадку 

проведення екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені 

підсумкового контролю - екзамену (50 балів). 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(очна форма навчання) 

№ теми 

семінарського

/     практично 

го заняття 

Аудиторна робота 
Позааудитор 

на робота 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

Тестові 

завданн

я 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретич 

них питань 

теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 

Захист 

групових 

проєктів 

Завдання для 

самостійно 

го виконання 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1   1    1 2 

Семінар 2  1 1    1 3 

Семінар 3 1 1 1    1 4 

Семінар 4  1 1    1 3 

Семінар 5  1 1   3 1 6 

Семінар 6  1 1  5  1 8 

Разом 

змістовий 

модуль 1 

1 5 6  5 3 6 26 

Змістовий модуль 2 

Семінар 7  1 1     1 

Семінар 8       1 1 

Семінар 9  1 1    1 2 

Семінар 10  
 

    1 1 

Семінар 11   1    
 

2 



Семінар 12       1 1 

Семінар 13  1     1 1 

Семінар 14   1   3  1 

Семінар 15   1    1 1 

Семінар 16  1 1  5   1 

Разом 

змістовий 

модуль 2 
 

4 6  5 3 6 24 

Разом 50 

 

 

Оцінювання студентів протягом семестру  

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 

в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 
50 100 

15 20 15 

 

 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна 

шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


