
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ОБЛІК І АУДИТ 

 

Назви дисциплін Кредити 

1 курс 

Обов’язкові освітні компоненти  

Основи наукових досліджень в обліку, аналізі та аудиті 3 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 4 

Консолідація фінансової звітності 5 

Облікова політика підприємства 5 

Організація бухгалтерського обліку 4 

Організація і методика аудиту 5 

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті 4 

Фінансовий аналіз 4 

Курсова робота зі спеціальності 1 

Разом 35 

Вибіркові освітні компоненти  

Державний аудит 5 

Професійна етика бухгалтера і аудитора 5 

Фінансовий менеджмент 5 

Разом 15 

Виробнича практика  10 

Всього за 1 курс 60 

2 курс 

Вибіркові навчальні дисципліни  

Державний аудит 4 

Професійна етика бухгалтера і аудитора 4 

Фінансовий менеджмент 4,5 

Вибіркова дисципліна 1* 5 

Вибіркова дисципліна 2* 5 

Разом 22,5 

Підсумкова атестація  

Кваліфікаційна робота 6 

Захист кваліфікаційної роботи 1,5 

Разом  7,5 

 
 
 

Навчальні плани 2021 року 

(магістр) 



Всього за 2 курс 30 

Обсяг освітньої програми всього 90 

 
 
 

 

* Вибіркові освітні компоненти, що формують загальні  компетентності: 

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

Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні  компетентності: 

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

 

Професійна етика 

бухгалтера і аудитора 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів 

базових теоретичних знань та набуття практичних навичок дотримання 

етичних принципів та норм майбутньої професії бухгалтера, аудитора, 

контролера, податкового інспектора, як соціальної групи, до якої 

висуваються найбільш високі моральні вимоги 

Фінансовий менеджмент 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування у студентів 

системи теоретичних знань і практичних навичок щодо системного 

фінансового управління організацією, формування фінансової стратегії, 

оцінювання вартості капіталу, управління фінансовими ризиками 

Державний аудит 

Метою викладання навчальної дисципліни є: засвоєння студентами 

теоретичних основ державного аудиту; оволодіння знаннями з 

конкретних форм організації державного аудиту; вивчення сучасних 

методів та процедур державного аудиту. 

 

 

 

 

Виробнича переддипломна 

практика 

Мета виробничої практики: 

- закріплення й поглиблення теоретичних знань з організації та методики 

обліку, аудиту та аналізу; 

- набуття практичних навичок і досвіду з організації бухгалтерського 

обліку, проведення фінансового аналізу; 

- збір практичних даних для виконання дипломної роботи та апробація 

розроблених в ній висновків, пропозицій і рекомендацій; 

- набуття досвіду ділових відносин взаємодії у командію. 
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	Вибіркові освітні компоненти, що формують професійні  компетентності:

