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ЗАТВЕРДЖУЮ  

Завідувач кафедри  
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(назва кафедри) 
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План роботи на перший рік навчання  

№  

п/п  
Назви навчальних дисциплін  

Кількість 

кредитів  

ЄКТС 

/год. 

Форма  

звітності  

Відмітка 

наукового 

керівника  

 І семестр     

1  Глобальна економіка 4/120 екзамен  

2  Охорона праці в галузі цивільний захист 3/90 екзамен  

3  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 4/120 екзамен  

4  Організація бухгалтерського обліку 4/120 екзамен  

5  Організація і методика аудиту 4/120 екзамен  

6  Методологія наукових досліджень з основами   

інтелектуальної власності 
3/90 

залік  

7  Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі 

та аудиті 

4/120 залік  

8 Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства 

4/120 залік  

 ІІ семестр     

1  Соціальна відповідальність 4/120 екзамен  

2  Інноваційний розвиток підприємства 4/120 екзамен  

3  Фінансовий аналіз 4/120 екзамен  

4  Методика викладання у вищих закладах освіти 2/60 залік  

5  Виробнича практика 9/270 залік  

6  Стратегічний управлінський облік 2/60 залік  

7  Ділове англійське мовлення з фаху 3/90 екзамен  

8 Моделі і методи прийняття управлінських рішень в 

аналізі і аудиті 
2/60 

залік  

Зміни (доповнення) до плану:  

 ____________________________________________________________________________   

Тема магістерської роботи_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ , 

затверджена наказом від «____» __________ 20 __ р. № _______  

          Науковий керівник _______________   Магістрант_______________  



  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

Завідувач кафедри  

Фінансів, обліку та поподаткування 
(назва кафедри) 

__________ Жуйков Г.Є. 
 (підпис)  (ініціали, прізвище)  

«___»___________20__ р.  

 

План роботи на другий рік навчання 

№  

п/п  
Назви навчальних дисциплін  

Кількість 

кредитів  

ЄКТС  

Форма  

звітності  

Відмітка 

наукового 

керівника  

 ІІІ семестр     

1  Підготовка магістерської дипломної роботи 
15/450 

захист  

2  Переддипломна практика 
3/150 

диф.залік  

3  Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 2/60 

екзамен  

4  

Стратегічний аналіз 
4/120 

екзамен  

5  

Управлінський контроль 
2/60 

залік  

6  
Аудит у зарубіжних країнах 2/60 залік  

7   

 

   

8  

 

   

 

 

 

 

Зміни (доповнення) до плану:  

 ____________________________________________________________________________   

Тема магістерської роботи_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________ , 

затверджена наказом від «____» __________ 20 __ р. № _______  

 

 Науковий керівник _______________    Магістрант_______________  

 

 



Звіт магістранта за перший рік навчання:  

І семестр__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ІІ семестр_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рішення засідання кафедри, протокол № ___ від _____________ 20 __ р.  

 

Секретар кафедри ______________   Завідувач кафедри ______________  

 

Звіт магістранта за другий рік навчання:  

ІІІ семестр 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рішення засідання кафедри, протокол № ___ від _____________ 20 __ р.  

 

Секретар кафедри ______________   Завідувач кафедри ______________  
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