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Фінансово-господарська діяльність суб’єктів

підприємництва.

Формування системи знань в оволодінні базовими

теоретичними знаннями та набутті практичних

навиків щодо організації та здійснення фінансово-

господарського контролю на підприємствах різних

форм власності та господарювання.

Визначити основні напрями застосування набутих

теоретичних знань для вирішення конкретних

практичних завдань щодо здійснення фінансово-

господарського контролю на підприємствах, в

установах та організаціях різних галузей економіки



Фахові компетентності
● Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

● Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

● Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

● Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

● Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

● Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

● Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

● Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його

виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

● Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації

обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.

● Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю,

аудиту, оподаткування.



Програмні результати навчання
● Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта

господарюваннящодо облікової інформації.

● Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта

господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

● Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами

для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

● Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

● Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів

господарювання.

● Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу,

контролю, аудиту, оподаткування.
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:
Тема 1. Теоретичні основи фінансово-господарського контролю

Тема 2. Види контролю

Тема 3. Система фінансово-господарського контролю

Тема 4. Інформаційне забезпечення господарського контролю

Тема 5. Ревізія, аудит та податковий контроль діяльності підприємств

Тема 6. Інвентаризація грошових і матеріальних цінностей

Тема 7. Організація контролю основних засобів та нематеріальних активів

Тема 8. Організація і методика контролю доходів і витрат діяльності та

фінансових результатів

Тема 9. Організація контролю бухгалтерського обліку, звітності та

фінансового стану підприємств
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