
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

______________                        Бухгалтерський облік                                                 
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 5 кредитів ЄКТС, лекцій 30 год., практичних занять 30 год., 

форма контролю комбінований екзамен.  

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль І. Бухгалтерський облік та принципи його організації  

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод. 

Тема 2. Бухгалтерський баланс, його структура. Тема 3. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис. План рахунків. Тема 4. Оцінювання та калькуляція. Тема 5. 

Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку.  

Змістовий модуль ІІ. Облік активів, зобов’язань та власного капіталу  

Тема 6. Облік грошових коштів і розрахунків. Тема 7. Облік розрахунків з різними 

дебіторами. Тема 8. Облік власного капіталу і зобов’язань. Тема 9. Облік 

розрахунків з бюджетом Тема 10. Облік праці, її оплати та соціального страхування 

персоналу. Тема 11. Облік запасів. Тема 12. Облік необоротних активів. 

Змістовий модуль ІІІ. Облік витрат, видатків, доходів та фінансових результатів 

Тема 13. Облік витрат виробництва. Тема 14. Облік видатків діяльності 

підприємства. Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова звітність. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності:  

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  

СК. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з 

обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки 

аналітичних звітів.  

СК. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 
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3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 

РН. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, 

визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які 

характеризують результативність їх діяльності.  

РН. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-

економічних і трудових відносин.  

РН. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати.  

РН. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну 

інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.  

РН. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.  

РН. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні.  

РН. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку 

та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.  

РН. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність.  

РН. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення 

соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.  

РН. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими 

об’єктами та у невизначених умовах. 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Довгопол Ніна Василівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

 


