
ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

на 2022-2023 н.р. 
 

 

Освітній ступінь: Бакалавр 
 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  

освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування 
 

Вступ 2021 р. Бакалавр. Термін навчання 3 роки і 10 місяців. 
 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів ЄКТС/  

годин за 

навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни 

1.  Маркетинг 4/120 залік 3 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

2.  Економічний аналіз 4/120 залік 3 Економіки та соціально-поведінкових наук 

3.  Макрофінансовий аналіз 4/120 залік 3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

4.  Менеджмент 4/120 залік 3 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

5.  Психологія ділових відносин 4/120 залік 3 Психології 

6.  Етика аудитора 4/120 залік 3 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

7.  Економіка підприємства 4/120 залік 3 Економіки та соціально-поведінкових наук 

8.  Підприємництво і бізнес культура 4/120 залік 3 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

9.  
Аналіз бізнес-процесів на 

підприємстві 

4/120 залік 
3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

10.  
Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 
4/120 залік 4 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

11.  Міжнародна економіка 4/120 залік 4 Економіки та соціально-поведінкових наук 

12.  Потенціал та розвиток підприємства 4/120 залік 4 Економіки та соціально-поведінкових наук 

 
 

 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти  

освітньо-професійної програми Облік і оподаткування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування 
 

Вступ 2020 р. Бакалавр. Термін навчання 3 роки і 10 місяців. 
 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за 

навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни 

1.  Митне регулювання 3/90 екзамен 6 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

2.  Фіскальна політика 3/90 екзамен 6 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

3.  Податковий екаунтинг 3/90 екзамен 6 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

4.  Товарознавство 3/90 залік 6 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

5.  Оцінювання майна 3/90 залік 6 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

6.  Судова бухгалтерія 3/90 залік 6 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

7.  Оподаткування суб'єктів господарювання 3/90 залік 6 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

8.  Міжнародні стандарти обліку і аудиту 3/90 залік 6 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

9.  Облік і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності 

3/90 залік 
6 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

10.  Бізнес-планування 3/90 залік 5 Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

11.  Аналіз бізнес-процесів на підприємстві 3/90 залік 5 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

12.  Методи і моделі прийняття рішень в обліку і 

аудиті 

3/90 залік 
5 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

 

 

  



Перелік навчальних дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти  

освітньо-професійної програми Облік і оподаткування  

спеціальності 071 Облік і оподаткування 
 

Вступ 2019 р. Бакалавр. Термін навчання 3 роки і 10 місяців. 
 

№ Назва навчальної дисципліни Семестр 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  годин 

за навчальним 

планом 

Форма 
контролю 

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни 

1.  
Фінансова діяльність суб`єктів 

підприємництва 
8 4/120 екзамен 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

2.  Фінансова безпека і фінансові ризики 8 4/120 екзамен Фінансів, обліку та економічної безпеки 

3.  Управління ризиками 7 4/120 екзамен Фінансів, обліку та економічної безпеки 

4.  Етика аудитора 7 4/120 екзамен Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

5.  Податковий контроль 7 4/120 екзамен Фінансів, обліку та економічної безпеки 

6.  Облік у готельно-ресторанному бізнесі 7 4/120 екзамен Фінансів, обліку та економічної безпеки 

7.  

Курс-тренінг "Ситуаційне моделювання  

обліково-планової діяльності 

підприємства" 

8 3/90 залік 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

8.  
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 
8 3/90 залік 

Іноземних мов 

9.  Управління активами 8 4/120 екзамен Фінансів, обліку та економічної безпеки 

10.  

Внутрішньогосподарський контроль в 

управлінні діяльністю підприємств 

готельно-ресторанного бізнесу 

8 4/120 екзамен 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

11.  Міжнародний маркетинг 7 3/90 залік Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

12.  
Облік супутніх послуг в готельно-

ресторанному бізнесі 
7 3/90 залік 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

13.  
Курс-тренінг "Формування бізнес-

моделі підприємства" 
8 3/90 екзамен 

Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

14.  
Оподаткування сільськогосподарських 

підприємств 
8 3/90 екзамен 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

15.  Управління конкурентоспроможністю 7 4/120 залік Маркетингу, менеджменту та управління бізнесом 

16.  Облік в управлінні підприємством 7 4/120 залік Фінансів, обліку та економічної безпеки 

 

 

 

 

Освітній ступінь: Магістр 

 
 

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору для здобувачів вищої освіти  

освітньо-професійної програми Облік і оподаткування  

спеціальності 071 Облік і оподаткування 

 

Вступ 2021 р. Магістр. Термін навчання 1 рік і 4 місяці. 

 

№ Назва навчальної дисципліни 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС/  

годин за 

навчальним 
планом 

Форма 

контролю 
Семестр Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни 

1.  Облік і звітність в оподаткуванні 4/120 залік 3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

2.  Оцінка в бухгалтерському обліку 4/120 залік 3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

3.  Бюджетування і контроль 4/120 залік 3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

4.  
Моделі і методи прийняття рішень в 

обліку і оподаткуванні 
4/120 залік 3 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

5.  Управлінський облік 4/120 залік 3 Фінансів, обліку та економічної безпеки 

6.  
Оподаткування суб'єктів 

господарювання 
4/120 залік 3 

Фінансів, обліку та економічної безпеки 

 

 

 


