Професійна дисципліна за вибором 11
(Аудит та бухгалтерська експертиза /Фінансовий аналіз)
Назва: 051_БСА_Аудит та бухгалтерська експертиза_2018
АУДИТ ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА
Тип

вибіркова дисципліна (за вибором студента) циклу
професійної та практичної підготовки
Код
К-52
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Гевлич Л.Л.
Необхідні обов’язкові попередні
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка
та супутні навчальні дисципліни
підприємства»,
«Бухгалтерський
облік»,
«Менеджмент»
Місце у структурно-логічній схемі К-52 Аудит та бухгалтерська експертиза викладається
на четвертому році навчання
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульна контрольна робота
Критерії оцінювання
поточний контроль 100 балів: організаційно-навчальна
робота 40 б., самостійна робота 20 б., індивідуальна
робота 20 б., модульна контрольна робота 20 б.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Загальні положення про аудит. Регламентація аудиторської діяльності. Загальна
технологія аудиту. Аудиторський ризик і оцінка системи внутрішнього контролю. Методи та
прийоми аудиторських перевірок. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.
Особливості організації внутрішнього аудиту.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
ПРН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних
принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
ПРН 9. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують
результативність їх діяльності.
ПРН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах

Назва: 051_БСА_Фінансовий аналіз_2018
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Тип

дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-52
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
залік
Викладач
к.е.н., доцент Гевлич Л.Л.
Необхідні обов’язкові попередні
«Політична економія», «Мікроекономіка», «Економіка
та супутні навчальні дисципліни
підприємства»,
«Бухгалтерський
облік»,
«Менеджмент»
Місце у структурно-логічній схемі К-52 Фінансовий аналіз викладається на четвертому
році навчання
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульна контрольна робота
Критерії оцінювання
поточний контроль 100 балів: організаційно-навчальна
робота 40 б., самостійна робота 20 б., індивідуальна
робота 20 б., модульна контрольна робота 20 б.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення
фінансового аналізу. Аналіз майна підприємства. Аналіз джерел формування капіталу
підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової
стійкості підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз фінансових
результатів підприємства. Аналіз грошових потоків. Аналіз власного капіталу. Аналіз
інвестиційної діяльності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
ПРН 5. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних
принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
ПРН 9. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання,
визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують
результативність їх діяльності.
ПРН 23. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах

