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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: даної навчальної
дисципліни є формування знань і навичок щодо особливостей ведення обліку та складання звітності у
промисловості.
2. Заплановані результати навчання: визначення особливостей обліку господарських операцій у
промисловості та набуття практичних навичок з складання первинних та загальних бухгалтерських
документів, які є специфічними для вищезазначених галузей.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− нормативно-правові особливості господарювання підприємств промисловості; понятійний та
категорійний апарат щодо особливостей обліку на підприємствах промисловості; законодавчо-нормативні
документи, які регламентують ведення обліку в промисловості; специфіку порядку організації бухгалтерського
обліку в промисловості;
вміти:
− застосовувати в практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку в
промисловості; вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, діагностичних та евристичних)
щодо особливостей обліку активів, зобов'язань та капіталу в промисловості; формувати склад витрат,
проводити їх групування за економічними елементами та статтями калькуляції в промисловості; складати
первинні та зведені облікові документи, що регламентують діяльність підприємств в промисловості;
відобразити інформацію про господарські операції підприємств різних галузей діяльності в системі рахунків
бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Іспит.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Облік в промисловості» становить 50 балів.
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