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"Бухгалтерський облік в управлінні підприємством"
Формування системи знань з теорії та практики обліку та
оподаткування операцій з цінними паперами, формування показників
фінансової звітності про такі операції.

Компетентності,
формування яких
забезпечує
навчальна
дисципліна

Загальні:
- ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в
професійній сфері.
- ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
- ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
- ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
Спеціальні (фахові):
- СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових
розрахунків.
- СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними
стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати
відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
- СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
- СК11. Здатність здійснювати обліково-аналітичну діяльність з урахуванням
процесів глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу.
Програмні
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
результати навчання знати:
- законодавчо-нормативну базу обліку цінних паперів;
- теоретичні, методичні та практичні засади організації та ведення обліку
цінних паперів, формування фінансової звітності про цінні папери
суб’єктами господарювання;
- теоретичні, методичні та практичні засади формування показників
фінансової звітності про цінні папери суб’єктами господарювання;
- порядок обліку податків, що пов’язані з операціями з цінними паперами;
- особливості формування та розкриття інформації про цінні папери у
відповідності до міжнародних стандартів фінансового обліку.
вміти:
- класифікувати цінні папери для цілей обліку, складати первинні документи,
регістри бухгалтерського обліку цінних паперів, формувати показники
фінансової звітності щодо цінних паперів;
- використовувати отримані знання для формування професійного судження з
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питань побудови системи бухгалтерського обліку цінних паперів та операцій
з ними для потреб управління;
- формувати облікову інформацію про цінні папери та операції з ними для
прийняття ефективних управлінських рішень;
- обґрунтовувати взаємозв’язок правових, бухгалтерських та податкових
питань щодо операцій з цінними паперами;
- формувати та розкривати інформацію про цінні папери та операції з ними
виходячи з міжнародних положень фінансового обліку.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:
- ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації
за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних
потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного
судження.
- ПР04. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і
координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб
менеджменту суб’єктів господарювання.
- ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень.
- ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту,
аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну
діяльність та господарську практику.
- ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
- ПР18. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері
теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю
та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти
пропозиції щодо їх вирішення.
Модуль 1 Основні засади фондового ринку та обігу цінних паперів.
Модуль 2. Облік дольових цінних паперів та операцій з ними.
Модуль 3. Облік боргових цінних паперів та операцій з ними.
Модуль 4. Облік інших видів цінних паперів та операцій з ними.
Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання
чотирьох модульних контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Семестрова оцінка визначається як середнє арифметичне модульних оцінок
1 – 4 модулів.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою.

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
підготовці до аудиторних занять
підготовці до модульного контролю
виконанні курсових проектів (робіт)
виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Заходи модульного контролю
Захід семестрового контролю
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Усього
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр.роботи.
Диф. залік

Чверті
2 або 3 або 4
120
32
16
8
8
0
88
16
12
0
0
60
Модульні
контр.роботи.
Диф. залік

Специфічні
засоби
навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання,
програмного забезпечення: 1С:Підприємство
Основна література:
1. Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV «Про цінні папери і фондовий ринок» із
змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15..
2. Закон України від 30.10.1996 № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку
цінних паперів» із змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/448/96.
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI із змінами. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
4. Еш С.М. Фінансовий ринок: Навч. посібник. / С.М. ЕШ. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 528 с.
5. Лівшиц Д.М. Цінні папери. Ринок операцій та облік. Практичний посібник. / Д.М.
Лівшиц. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 336 с.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»,
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 559, із
змінами. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.
Додаткова література:
1. Закон України від 05.04.2001 № 2374-III «Про обіг векселів в Україні» із змінами.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2374-14.
2. Димківський А. Вексельна справа. Навч. посібник / А. Димківський. – К. Либідь
2003. – 336 с.
3. Фінансовий облік І: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, Т.В. Акімова та
ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 260 с.
4. Фінансовий облік ІІ: Навч. посібник / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, В.Д.Зелікман,
Т.В. Акімова та ін. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 316 с.

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол
№ 03-м/19-20 від 04.05.2020 р.).
Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова

3

