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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ) 

 
Мета формування компетентностей розуміння основ організації та суті бухгалтерського обліку, його ролі і місця в системі 

управління бізнесом; формування знань щодо статистичних методів збирання, оброблення та аналізу інформації про 

соціально-економічні явища і процеси 
 

Формат лекції, практичні заняття, самостійна робота, командна робота 

Деталізація результатів 
навчання і форм їх 
контролю 

 розуміння місця бухгалтерського обліку в системі управління бізнесом, його предмету і методу, а також знання 
його нормативно-правового базису / семінар-обговорення; 

 здатність складати найпростіші первинні документи, а також розуміти основи діловодства на підприємствах, 
організаціях чи установах / практичні завдання; 

 вміння відображати найпростіші господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в  системі рахунків 
синтетичного та аналітичного обліку / практичні завдання; 

 розуміння основ обліку праці та її оплати відповідно до специфіки майбутньої професії / командне практичне 
завдання; 

 розуміння ролі статистики у розвитку суспільства та держави, основи її нормативно-правового регулювання, 
предмет та метод / семінар-обговорення; 

 вміння використовувати статистичний інструментарій для дослідження  соціально-економічних  процесів / 
практичні завдання / практичні завдання; 

 вміння використовувати основні статистичні показники для аналізу тенденцій соціально-економічних явищ і 
процесів / практичні завдання. 

Обсяг і форми контролю 3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні заняття; підсумковий контроль – диференційований залік. 

Вимоги викладача вчасне виконання завдань, активність, командна робота 

Умови зарахування вільне зарахування 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ) 

Лекція 1. 

Предмет, метод та 
роль бухгалтерського 
обліку в управлінні 
бізнесом 

Прак-
тичне 
заняття 
(ПЗ) 1 

Нормативно-правове регулювання обліку. 
Склад і розміщення активів та джерел їх 
утворення. Застосування елементів методу 
бухгалтерського обліку. Складання 
бухгалтерського балансу 

С
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о
ст
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н
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о
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Історичний поступ розвитку бухгалтерського 
обліку. Міжнародне регулювання обліку і 
звітності. Бухгалтерські професійні організації в 
Україні та світі 

Лекція 2. 

Документація як 
інформаційна база 
бухгалтерського 
обліку 

ПЗ 2 
Складання основних форм первинних 
документів, аналіз їх реквізитів та формування 
основ документообігу на підприємствах 

Роль документування в проведенні контролю і 
виконання інших функцій бухгалтерського 
обліку. Уніфікація і стандартизація документів. 
Документообіг і його організація. Зберігання 
документів. 

Лекція 3. 

Система рахунків 
бухгалтерського 
обліку та порядок 
відображення в них 
господарських 
операцій 

ПЗ 3 
Класифікація та План рахунків бухгалтерського 
обліку. Подвійний запис. 

Систематичні і хронологічні записи. 
Взаємозв’язок між балансом і рахунками. 
Перевірка і узагальнення даних поточного 
бухгалтерського обліку в обігових відомостях. 
Основи обліку господарських процесів. 
Облікові регістри та форми бухгалтерського 
обліку. Фінансова звітність 

ПЗ 4 
Складання найпростіших кореспонденцій 
рахунків. Відкриття та закриття балансових 
рахунків 

Лекція 4. 
Основи обліку праці 
та її оплати 

ПЗ 5 
Форми і види праці та її оплати. Складання 
первинних та зведених документів з обліку 
праці та її оплати. 

Трудові відносини на підприємстві. Трудовий 
договір (контракт). Трудові книжки. Форми 
первинного обліку. Колективний договір. 
Матеріальна відповідальність працівників. 
Особливості нарахування інших додаткових 
оплат. Утримання із заробітної плати за 
виконавчими листами та інші утримання.   

ПЗ 6 

Облік розрахунків допомоги у зв’язку з 
тимчасовою непрацездатністю, щорічних і 
додаткових відпусток. Утримання із заробітної 
плати 

Лекція 5. 
Предмет і метод 
статистики ПЗ 7 

Статистика в епоху цифровізації. Форми і види 
статистичного спостереження. Суть та 
організація статистичних спостережень. 
Групування і зведення статистичних даних. 
Статистичні графіки і таблиці 

Сучасні виклики статистиці та відповіді на 
запити національної і міжнародної цифрової 
економіки. Проблеми сучасного інформаційно-
аналітичного забезпечення статистичного 
оцінювання соціально-економічних процесів. 
Помилки спостереження та контроль його 
результатів. Відносні показники розміру і 
інтенсивності варіації. Індексний метод аналізу 
взаємозв’язку між економічного показниками. 
Статистика рослинництва. Статистика 
тваринництва. Статистика населення і міграції. 
Статистика виробництва продуктів харчування. 
Статистика ринку праці. Статистика доходів. 

Лекція 6. 

Системи статистичних 
показників. 
Статистичні методи 
аналізу тенденцій і 
прогнозування  
соціально-
економічних явищ і 
процесів 

ПЗ 8 

Узагальнюючі статистичні показники. 
Абсолютні та відносні величини. Види і форми 
середніх величин. Показники варіації. Індекси. 
Статистичні методи аналізу динаміки і 
прогнозування економічних показників. 

ПЗ 9 
Статистика сільського господарства. Статистика 
переробної промисловості. Основи соціально-
економічної статистики. Статистика торгівлі та 



туризму. Статистика внутрішньої торгівлі. Статистика 
туризму: аналіз туристичних потоків, розподілу  
туристів за категоріями і метою відвідування. 

 

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (електронне посилання на положення)   
СИСТЕМА БАЛИ ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ 

Підсумкове оцінювання  100 бальна ECTS (стандартна) 
до 60 

60% від усередненої оцінки за виконання практичних завдань 
та засвоєння блоку самостійної роботи 

до 40  40 % - результати підсумкового тестування 

 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ  
Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та  вимог, які прописані у 
положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один 
одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність. 

 


