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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування системи теоретичних і методичних знань
про базові принципи, методи та інструменти консультування з обліку і
оподаткування, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики
формування рекомендацій для прийняття керівниками науково
обґрунтованих рішень.
Задачі дисципліни: засвоїти теоретичні та методичні засади щодо
консультування з обліку і оподаткування оволодіння основними поняттями
консалтингу, вивчення методів і прийомів консалтингу з питань обліку і
оподаткування; вивчення різних методик організації консультування з
обліку і оподаткування.
B
Тематика дисципліни
Семестровий модуль 1: Інститут консультування та ринок консалтингових
послуг. Консультаційна діяльність, види і особливості консультаційних
послуг з обліку і оподаткування. консультування з обліку і оподаткування.
Організація роботи консалтингових фірм щодо консультування з обліку і
оподаткування.
Семестровий модуль 2: Консультування з обліку і оподаткування як
процес. Консультаційні пропозиції та угода про консультування з обліку і
оподаткування. Діагноз проблеми клієнтської організації з питань обліку і
оподаткування. Позиційний аналіз клієнтської організації. Завершення
консультування з обліку і оподаткування та визначення ефективності
консультування. Формування ринку консультаційних послуг з обліку і
оподаткування.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
РГР, залік
D
Компетентності
Загальні
Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної
діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських
рішень.
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх
під час вирішення поставлених завдань.
Фахові
Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління
підприємством, впроваджувати політику підвищення ефективності
результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і практичні
навички щодо організації податкових розрахунків за різними системами
оподаткування.
Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і

E

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства
Здатність
здійснювати
діяльність
з
консультування
власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Основні результати навчання
Організовувати власну науково-дослідну та обліково-аналітичну роботи в
контексті вирішення завдань професійної діяльності у сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та
критичної оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання,
проектування для виконання завдань дослідження та/або управління.
Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Демонструвати знання податкового законодавства, вміння обґрунтовувати
вибір
оптимальної
системи
оподаткування
діяльності
суб’єкта
господарювання, здійснювати податкові розрахунки та формувати
податкову звітність.
Демонструвати вміння застосовувати наукові методи дослідження у сфері
обліку, аналізу, аудиту, контролю та оподаткування та імплементувати їх у
професійну діяльність та господарську практику.
Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в
управлінні підприємством, демонструвати навички надання консультацій
управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової
інформації

