
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ОБЛІК І АУДИТ 
 

 
 

Назва дисципліни Кред
ити 

1 курс  

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін  

Основи бухгалтерського обліку 7 

Фінансовий облік (базовий рівень) 8 

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у бізнесі 3 

Іноземна мова 5 

Фінанси, гроші та кредит 3 

Менеджмент 3 

Економічна теорія 3 

Моделі і технології фінансово-економічних процесів 3 

Основи лідерства 3 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 

Екологічна економіка та соціальна відповідальність 3 

Фізичне виховання 2 

Практична підготовка  

Виробнича практика 13 

Університетська освіта 1 

Всього за 1 курс 60 

2 курс  

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін  

Облік за видами економічної діяльності 8 

Облік за видами економічної діяльності (державний сектор) 6 

Тренінг 2 Галузеві особливості фінансового обліку 5 

Фінансовий облік (поглиблений рівень) 7 

Практична підготовка (Виробнича практика) 14 

Разом 40 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору І 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору ІІ 5 

Бухгалтерське діловодство в управлінні бізнесом 5 

Облік і оподаткування у готельно-ресторанному бізнесі 5 

Разом 20 

Всього за 2 курс 60 

3 курс  

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін  

Звітність підприємства 5 

Облік і звітність в оподаткуванні 8 

Публічні закупівлі 7 

Управлінський облік 6 

Практична підготовка (виробнича практика) 14 

 
 
 
 

Навчальні плани 2021 року 



Разом 40 

Бухгалтерська документація, оподаткування і звітність ФОП 5 

Судово-бухгалтерська експертиза 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору ІІІ 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору ІV 5 

Разом 20 

Всього за 3 курс 60 

4 курс  

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін  

Автоматизація складання звітності 5 

Аналіз господарської діяльності 6 

Аудит 6 

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 6 

Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 5 

Фінансово-господарський контроль 5 

Практична підготовка (виробнича практика) 6 

Атестаційний екзамен 1 

Разом 40 

Внутрішньо-господарський контроль 5 

Облік і звітність в оподаткуванні (поглиблений рівень) 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору ІІІ 5 

Дисципліни загальноуніверситетського вибору ІV 5 

Разом 20 

Всього за 4 курс 60 

 

* Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні  компетентності: 

  

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/ 

 

Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні  компетентності: 

 
https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/ 

 
 

Облік і оподаткування у готельно-

ресторанному бізнесі 

Мета дисципліни – формування знань з теорії та практики 

ведення фінансового обліку та оподаткування на підприємствах 

готельно-ресторанного    бізнесу 

 
Судово-бухгалтерська експертиза 

Мета та дисципліни полягає у формуванні системи 

теоретичних знань і практичних навичок з організації та 

методики судово-бухгалтерської експертизи для розкриття і 
запобігання правопорушень у сфері економіки. 

 

Облік і звітність в оподаткуванні 

(поглиблений рівень) 

Мета навчальної дисципліни - формування системи знань з 

теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування та 

складання податкової звітності підприємствами – платниками 
податків і зборів (обов’язкових платежів) 

 
 

Внутрішньо-господарський 

контроль 

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів 

системи теоретичних знань і практичних навичок щодо 

методики внутрішніх перевірок фінансово-господарської 

діяльності; обґрунтування власної думки з питань 

достовірності фінансової звітності та фінансового стану 
суб’єктів господарювання 

Бухгалтерська документація, 

оподаткування і звітність ФОП 

Мета навчальної дисципліни - формування системи знань з 
теорії та практики документального оформлення операцій у 
ФОП, особливостей обчислення податків та складання 
податкової звітності на загальній та спрощеній системі 
оподаткування. 

https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/
https://vstup.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny-na-2021-2022-n-r-dlya-molodshyh-bakalavriv-bakalavriv/


Бухгалтерське діловодство в 

управлінні бізнесом 

Мета навчальної дисципліни - набуття майбутніми фахівцями 
теоретичних знань, вмінь та практичних навичок з складання 
та обробки бухгалтерської документації, а також її 
використання в управлінні бізнесом 

 


	ОБЛІК І АУДИТ

