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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: є формування системи
знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку господарських процесів на підприємствах.
2. Заплановані результати навчання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку господарських процесів на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової
інформації в управлінні господарськими процесами підприємств.
.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
склад та зміст нормативно-правового забезпечення обліку господарських процесів підприємства;
порядок заповнення первинної документації з обліку господарських операцій підприємства в межах певних господарських процесів;
умови визнання та методи визначення облікових оцінок під час здійснення господарських
процесів підприємств;
порядок систематизації облікової інформації про господарські операції підприємства на
рахунках бухгалтерського обліку в контексті господарських процесів підприємств;
склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та звітності підприємства.
вміти:
- практично використовувати способи та прийоми реєстрації, систематизації та узагальнення
інформації про господарські операції в контексті здійснюваних господарських процесів підприємства
шляхом використання елементів методу бухгалтерського обліку.
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.
− Залік.
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 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 «Бухгалтерський облік (Рівень B)» становить 100 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
Беляєва Л.А., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

