
Дисципліна  Вибіркова дисципліна 5  

«BAS-бухгалтерія» 

Рівень BO  Магістр 

Назва спеціальності/освітньо-професійної 

програми 

Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна / заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 курс, 3-й семестр, один семестр 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (всього: з них лекції/практичні) Денна – 120 (4 кредити): 20 / 20 

Заочна – 120 (4 кредити): 6 / 8 

Мова викладання Українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Обліку і оподаткування 

Автор дисципліни Грудзевич Юлія  

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення  Вивчення вказаної дисципліни забезпечує 

логічне продовження вивчення дисциплін, 

«Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІI», 

«Управлінський облік» 

Що буде вивчатися Отримання навиків користування програмним 

комплексом BAS-бухгалтерія. 

Чому це цікаво/треба вивчати  Програмний комплекс BAS-бухгалтерія є 

інформаційною системою нового покоління, 

функціональне призначення якого є значно 

ширшим і може забезпечити збір, обробку та 

збереження інформації не лише від 

користувачів-обліковців, а й працівників інших 

відділів підприємства. Тому, у найближчому 

майбутньому, ця програма замінить інші, менш 

функціональні програми.  

Чому можна навчитися (результати навчання)  Вивчення дисципліни «BAS-бухгалтерія» є 

вироблення практичних навичок роботи в 

програмному продукті у розрізі усіх напрямів 

роботи бухгалтера. 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Загальні (ЗК) 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел  

Спеціальні (СК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу  



СК02. Здатність організовувати обліковий 

процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами 

менеджменту підприємства. 

Програмні результати навчання (ПР) 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації 

Інформаційне забезпечення   

Web-посилання на (опис дисципліни) силабус 

навчальної дисципліни на веб-сайті факультету 

(інституту) 

 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

