
1. Назва модуля: Автоматизація в галузі (I рівень) 
2. Код модуля: МУБ_6_ФП.08.02_2 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 2 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС -  3); 

аудиторні години – 42 (лекції - 20 год., практичні - 22 год.) 
6. Лектор: Барвінок Максим Володимирович  
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля  студент повинен: 
знати: план  рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій; законодавчу базу України; 
організацію документопотоку на підприємстві; облік нарахування  та виплати 
заробітної плати; облік касових операцій; облік розрахунків з підзвітними особами; 
облік банківських операцій; облік основних засобів; класифікацію бухгалтерських 
документів; первинні та зведені документи 

уміти: правильно cкладати і  оформляти первинні документи 
бухгалтерського обліку; записувати аналітичну інформацію первиних документів і 
реєстраційний журналів – ордерів до Головної книги; складати фінансову звітність 
підприємства; проводити інвентаризацію товарно – матеріальних цінностей 
підприємств  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
           пререквізити: економіка підприємства, статистика 
           кореквізити: фінанси, фінанси підприємств 
10.Зміст модуля:  
Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його  предмет і метод. 

Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 
Оцінювання та калькуляція. Документація та інвентаризація, техніка і форми 
бухгалтерського  обліку.   Облік необоротних активів. Облік запасів. Облік 
грошових коштів і дебіторської заборгованості. Облік фінансових інвестицій. Облік 
власного капіталу. Облік зобов'язань. Облік праці, її оплати та соціального 
страхування персоналу. Облік витрат діяльності підприємства. Облік доходів і 
фінансових результатів. Фінансова звітність. 

10. Рекомендована література: 
1. Сопко В. В. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: 

Підручник  Сопко В. В., Завгородній В. П. – К.: Вища школа, 2002. – 230 с. 
2. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет й финансовый анализ. – СПб.: 

Литеранплюс, 2001. – 272 с. 
3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік оподаткування і звітність: Підручник. – К. : 

Алерта, 2006 . – 1080 с. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна 

робота 
13. Методи і критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (70%) - усне опитування,  індивідуальне навчально-
дослідне завдання 

• Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання) 
14. Мова навчання: українська 


