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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
8 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування. 2.Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. 3. Здатність складати та аналізувати 
фінансову звітність. 
Результати навчання. Володіти методичним інструментарієм діагностики 
стану фінансових систем, зокрема, державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 
податкова системи, та фінанси суб’єктів господарювання. Застосовувати 
спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні 
продукти. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Інформатика», «Фінанси», «Економіка підприємства», «Гроші і кредит», 
«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансова діяльність суб'єктів 
господарювання». 

Основні теми дисципліни 

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Лекції: 

Тема 1. Ознайомлення з системою «1С:Підприємство», Тема 2. Облік операцій 
з товарно-матеріальними цінностями, Тема 3. Облік операцій з грошовими 
коштами, Тема 4. Облік розрахунків з підзвітними особами, Тема 5. Облік 
податку на додану вартість, Тема 6. Облік основних засобів, Тема 7. Облік 
заробітної плати, Тема 8. Облік виробничої діяльності 

Практичні заняття: 
1. Робота з довідниками, ручні операції регламентованого обліку, 2. 
Автоматизація обліку операцій з товарно-матеріальними цінностями, 3. 
Автоматизація обліку операцій з грошовими коштами, 4. Автоматизація обліку 
розрахунків з підзвітними особами, 5. Автоматизація обліку податку на додану 
вартість, 6. Автоматизація обліку основних засобів, 7. Автоматизація обліку 
заробітної плати, 8. Автоматизація обліку виробничої діяльності 

Мова викладання Українська 
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