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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування системи знань з теорії та практики ведення обліку

для складання звітності на підприємствах; вивчення методів раціональної організації
та ведення фінансового обліку і складання звітності на підприємствах на підставі
використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок
опрацювання і використання облікової інформації в управлінні.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів та

господарських операцій підприємства;
 порядок заповнення первинної документації з обліку активів та
господарських операцій підприємства;
 умови визнання та методи оцінки активів підприємства;
 порядок систематизації інформації про активи та господарські операції
підприємства на рахунках бухгалтерського обліку;
 склад, структуру та порядок формування облікових регістрів та складання
звітності підприємства.

вміти:

 практично використовувати способи та прийоми реєстрації, систематизації та
узагальнення інформації про активи та господарські операції підприємства
шляхом використання елементів методу бухгалтерського обліку.

3. Методи контролю: опитування та поточне тестування; розв’язання

ситуаційних завдань; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
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Разом за модулем 1

25

в т.ч. за видами робіт:

Разом за модулем 2

Екзамен

Сума

50

100

25

в т.ч. за видами робіт:

• виступ-презентація

10

• виступ-презентація

10

• розв’язання
практичних задач
• контрольне
тестування
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• розв’язання практичних задач
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•

контрольне тестування
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