Навчальні плани 2020 року
(молодший бакалавр):

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
Графік навчання :
І курс – з 1 вересня – по 1 травня
ІІ курс – з 1 жовтня - по 30 червня

Назви дисциплін
1 курс
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін
Основи бухгалтерського обліку
Фінансовий облік (базовий рівень)
Облік за видами економічної діяльності (державний сектор)
Тренінг: Бухгалтерський облік у бізнесі
Іноземна мова
Фінанси, гроші та кредит
Менеджмент
Економічна теорія
Соціологія та основи прикладних досліджень
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Економетрика
Фізичне виховання
Практична підготовка
Університетська освіта
Облікова виробнича практика
Всього за 1 курс
2 курс
Перелік обов’язкових навчальних дисциплін
Фінансовий облік (поглиблений рівень)
Облік в оподаткуванні
Облік за видами економічної діяльності
Інформаційні системи і технології в обліку
Практична підготовка
Разом
Дисципліна загальноуніверситетського вибору *
Дисципліна загальноуніверситетського вибору *
Дисципліна професійного вибору **
Дисципліна професійного вибору **
Дисципліна професійного вибору **
Дисципліна професійного вибору **
Разом
Всього за 2 курс
Обсяг освітньої програми всього

Кредити

8
8
6
3
4
3
3
3
3
3
3
2
1
10
60

7
3
8
3
9
30
5
5
5
5
5
5
30
60
120

* - Дисципліни загальноуніверситетського вибору:
http://el.puet.edu.ua/vybirkovi-dystsypliny/
** - Дисципліни професійного вибору:
Облік у ресторанному
господарстві

Мета дисципліни – формування знань з теорії та практики
ведення фінансового обліку на підприємствах ресторанного
господарства

Облік і звітність суб’єктів
малого
підприємництва за
національними
та міжнародними
стандартами

Мета дисципліни – формування знань з теорії та практики
ведення обліку та складання звітності суб’єктами малого
підприємництва (юридичними особами та фізичними
особами-підприємцями) за національними та міжнародними
стандартами

Навчальна практика
«Безпаперова
бухгалтерія»

Під час проходження практики студенти закріплюють знання,
набуті під час вивчення дисципліни «Фінансовий облік» і
отримують практичні навички по загальній побудові облікової
системи та складанню первинних і зведених бухгалтерських
документів за умови використання сучасних програмних
продуктів автоматизації обліку.

Судово-бухгалтерська
експертиза

Мета та дисципліни полягає у формуванні системи
теоретичних знань і практичних навичок з організації та
методики судово-бухгалтерської експертизи для розкриття і
запобігання правопорушень у сфері економіки.

Облік у банках

Мета дисципліни – формування знань з теорії та практики
ведення обліку у банках

Облік у фермерських
господарствах

Мета дисципліни – формування теоретичних знань та
набуття практичних навичок щодо створення фермерських
господарств та ведення обліку у них

Облік
зовнішньоекономічної
діяльності

Мета дисципліни полягає у формуванні системи знань
з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку
зовнішньоекономічних операцій на підприємствах України

Облік у зарубіжних
країнах

Мета дисципліни полягає у формуванні у студентів системи
глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з
обліку у зарубіжних країнах

Облік і звітність в
оподаткуванні
(поглиблений рівень)

Мета навчальної дисципліни - формування системи знань з
теорії та практики ведення обліку в системі оподаткування та
складання податкової звітності підприємствами – платниками
податків і зборів (обов’язкових платежів)

Внутрішньогосподарський
контроль

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів
системи теоретичних знань і практичних навичок щодо
методики внутрішніх перевірок фінансово-господарської
діяльності; обґрунтування власної думки з питань
достовірності фінансової звітності та фінансового стану
суб’єктів господарювання

