ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Професійна дисципліна за вибором
4
Лабораторний практикум з
фінансового обліку/Теорія
економічного аналізу
Назва: 071_ОІО_Лабораторний практикум з
фінансового обліку_2018
ЛАБОРАТОРНИЙ ПРАКТИКУМ З
ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ
Тип

Дисципліна професійної та практичної
підготовки за вибором студента
Код
К-35
Семестр
6
Загальна кількість кредитів/годин
3 кредити / 90 год.
Форма контролю
Залік
Викладач
Асистент Тарасенко Л.О.
Необхідні обов’язкові попередні та
«Бухгалтерська справа», «Бухгалтерський облік»,
супутні навчальні дисципліни
«Економіка праці та управління персоналом»,
«Економіка підприємства», «Статистика», «Гроші
і кредит», «Макроекономіка», «Економетрика»,
«Мікроекономіка», «Фінансовий облік-1»
Місце у структурно-логічній схемі
К-35 Лабораторний практикум з фінансового
обліку викладається на третьому році навчання
Форми навчання
Лабораторні заняття, самостійна робота
Критерії оцінювання
Поточний контроль – 100 балів
Мова викладання
Українська
Нормативний метод обліку витрат на виробництво і калькулювання собівартості
продукції в машинобудуванні. Облік витрат і калькулювання собівартості видобутку вугілля.
Облік витрат і калькулювання собівартості на електростанціях. Калькулювання собівартості
нафти та газу. Калькулювання собівартості чавуну.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем (ПРН-1).
Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в
сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, організацій (ПРН-2).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю,
аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності,
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПРН-6).
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної
інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством (ПРН-8).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання

(ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у
роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та
культурного різноманіття (ПРН-16).

Назва: 071_ОІО_Теорія економічного аналізу_2018
ТЕОРІЯ ЕКОНОМІЧНОГО
АНАЛІЗУ
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни

Місце у структурно-логічній схемі
Форми навчання
Критерії оцінювання
Мова викладання

Дисципліна професійної та практичної підготовки
за вибором студента
К-35
6
3 кредити / 90 год
Залік
Д.е.н., професор Іонін Є.Є.
«Бухгалтерський облік», «Економіка праці та
управління персоналом», «Економіка
підприємства», «Статистика», «Гроші і кредит»,
«Макроекономіка», «Економетрика»,
«Мікроекономіка», «Бухгалтерська справа»,
«Фінансовий облік-1», «Фінансовий облік-2»
К-35 Теорія економічного аналізу викладається на
третьому році навчання
Лабораторні заняття, самостійна робота
Поточний контроль – 100 балів
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Історичні аспекти становлення та розвитку економічного аналізу. Сутність і значення
економічного аналізу. Принципи і види економічного аналізу. Методи і методичні прийоми
економічного аналізу. Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Оформлення
результатів економічного аналізу.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причиннонаслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та явищами на різних рівнях
економічних систем (ПРН-1).
Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної та податкової систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в
сфері соціальної та економічної відповідальності підприємств, установ, організацій (ПРН-2).
Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській діяльності (ПРН-3).
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств (ПРН-5).
Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю,
аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності,

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності (ПРН-6).
Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної
інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством (ПРН-8).
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання
(ПРН-12).
Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві (ПРН-14).
Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і відповідальність у
роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та
культурного різноманіття (ПРН-16).

