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114

кредити ЄКТС
(210 годин)

годин контактна робота з викладачем
(16 годин лекцій;
32 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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ФОРМА КОНТРОЛЮ

залік
екзамен

бакалавр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Бухгалтерський облік: Організація бухгалтерського обліку
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих
документів з організації та методики обліку виконання Державного і місцевих бюджетів та
кошторисів; формування системи теоретичних та практичних знань з обліку в установах
державного сектору економіки; формування системи знань і навичок з ведення
бухгалтерського обліку на комерційних підприємствах
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Бухгалтерський облік у державному секторі

Модуль 1. Методологічні та організаційні аспекти обліку в державному
секторі економіки
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.

Поняття, суть та функції державного сектору економіки
Методичні основи обліку в державному секторі економіки
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ
державного сектору економіки

Модуль 2. Облік фінансово-господарської діяльності за національними
стандартами обліку в державному секторі економіки
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Бюджетування в державному секторі економіки
Облік фінансово-господарських процесів в державному секторі
економіки
Імплементація європейського законодавства в обліку державного
сектору економіки

Бухгалтерський облік комерційних підприємств
Модуль 1. Облікова інформація, управлінська звітність і формування
управлінських рішень комерційних підприємств
Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством
Тема 2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством

Тема 3.

принципи, методика і техніка підготовки управлінської бухгалтерської
звітності
Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття
управлінських рішень
Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні
Модуль 2. Використання бухгалтерських даних комерційних підприємств для
формування збалансованої системи показників, прийняття екологічних, соціальних
рішень, управління ризиками та оцінка якості облікової інформації
Тема 5. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
Тема 6. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством
Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством
Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні
підприємством
Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних та соціальних рішень
Тема 10. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства
Тема 11. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

-

-

система знань з теоретичних основ та особливостей діяльності в державному секторі
економіки,
уміння ведення форм бухгалтерського обліку, глибоке вивчення змісту бюджетної
класифікації, що покладено в основі ведення бухгалтерського обліку та звітності в
державному секторі економіки;
вміння використати дані обліку для потреб управління.
класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для
потреб управління комерційними підприємствами;
організувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу,
управляти якістю бухгалтерського обліку, контролювати якістьоблікової інформації;
здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби
користувачів облікової інформації в управлінні комерційним підприємством,
консультувати управлінський персонал підприємства щодо облікової інформації,
розробляти форми управлінської бухгалтерської звітності;
формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом;
оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової інформації та
бухгалтерську звітність

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
залік
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
екзамен
- Виконання завдань на практичних заняттях – ~ 15 балів.
- Виконання поточних контрольних робіт – ~ 15 балів
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 40 балів;

- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 15 балів
- Виконання завдань ділової гри – ~ 15 балів
Складання екзамену – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною з балів за поточну
успішність та екзамен.

Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.
За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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