Назва: 071_ОІО_Виробнича (навчально-виробнича)
практика _2018
ВИРОБНИЧА (НАВЧАЛЬНОВИРОБНИЧА) ПРАКТИКА
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 фахова
К-40
6
6 кредитів / 180 год.
Захист звіту
К.е.н., доцент Разборська О.О.
К.е.н. Томчук В.С.
«Бухгалтерський облік», «Економіка праці та управління
персоналом», «Економіка підприємства», «Статистика»,
«Гроші і кредит», «Макроекономіка», «Лабораторний
практикум з фінансового обліку/Теорія економічного
аналізу»,
«Економетрика»,
«Мікроекономіка»,
«Бухгалтерська
справа»,
«Фінансовий
облік-1»,
«Фінансовий облік-2»
К-40 Виробнича (навчально-виробнича) практика
викладається на третьому році навчання
Лабораторні заняття, самостійна робота
Підсумковий контроль – 100 балів: навчальна практика 30 балів; виробнича практика – 70 балів
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Облік грошових коштів. Облік праці та її оплати. Облік необоротних активів. Облік
фінансових інвестицій. Облік запасів. Облік витрат діяльності. Облік доходів і фінансових
результатів. Облік розрахункових операцій. Облік власного капіталу.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
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).
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень (ПРН-4).
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 обліковоаналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління
підприємством (ПРН-8).
Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту (ПРН-9).
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх

розподілу та контролю використання підприємствами різних організаційно-правових форм
власності (ПРН-10).
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології у
професійній сфері (ПРН-11).
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).
Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і
спілкування у професійній діяльності (ПРН-15).
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).
Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку з урахуванням
професійного світогляду (ПРН-17).
Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку
життєдіяльності співробітників (ПРН-18).
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни та
планування (ПРН-19).
Розробляти заходи з оптимізації облікових систем в рамках облікової політики
конкретних суб’єктів господарювання та галузей економіки (ПРН-20).
Адаптуватися до змін нормативних вимог у сфері економіки, оподаткування, обліку,
контролю, аудиту (ПРН-21).

