ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра обліку та оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни

Облік і аналіз в умовах ризику

Назва освітньої програми

6.030509 «Облік і аудит»

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Кількість кредитів за ECTS 3 (90 год.)
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є вивчення сучасних
методів прийняття рішень та ознайомлення з актуальними задачами в галузі прийняття рішень у
фінансово-економічній діяльності в умовах ризику.
2. Заплановані результати навчання: навчитися сучасним методам підтримки прийняття
економічних рішень та виробити уміння користуватися представленими методами, вміти зрозуміло
подати власні результати на основі обґрунтування процесу побудови вирішення проблеми.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні прийоми методу аналізу ієрархій та його модифікацій, методи аналізу функціонування
нечітких систем.
вміти:
застосовувати основні прийоми методу аналізу ієрархій, методи аналізу функціонування нечітких
фінансово-економічних систем; аналізувати широку множину економічних процесів, застосовувати
методи аналізу ієрархій та аналізу функціонування систем з нечітко визначеними станами для
прийняття управлінських рішень; аналізувати отримані результати, використовувати здобуті знання;
формулювати та аналізувати проблему шляхом декомпозиції на складові
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Облік і аналіз в умовах ризику» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
К.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра обліку та оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Назва дисципліни

Внутрішньогосподарський контроль

Назва освітньої програми

071 «Облік і оподаткування»,

Освітній ступінь

ступінь перший (бакалаврський)

Кількість кредитів за ECTS 3 (90 год.)
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є оволодіння
студентами теоретичних основ та набуття практичних навичок застосування методичних прийомів при
здійсненні внутрішньогосподарського контролю.
2. Заплановані результати навчання: вивчаючи дисципліну, студенти набувають розуміння
сутності внутрішньогосподарського контролю та його побудови на підприємстві, вивчення методів
внутрішньогосподарського контролю та порядок їх застосування в контрольно-ревізійному процесі та
вивчення нормативно-правової бази контролю та особливостей контролю як сфери діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
нормативно-правові основи регулювання контролю та ревізії;
- організацію та методику ведення господарського контролю діяльності підприємства;
вміти:
- проводити планування, підготовку та проведення контрольно-ревізійного процесу з
використанням передбаченої для цього нормативно-правової бази та документації;
- користуватися методами контролю;
- проводити контроль руху капіталу, коштів, активів, зобов’язань та доходів підприємства;
- аналізувати і узагальнювати результати контролю та відображати їх у відповідних матеріалах
контролю;
- пропонувати заходи щодо усунення виявлених недоліків, порушень та зловживань, виявлених
за результатами контролю.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Іспит.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., Малахов В.А., доцент кафедри обліку та оподаткування.

