
Бухгалтерський облік 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи знань здобувачів 

вищої освіти з теорії та практики ведення обліку на підприємствах. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення предмета, об’єкта та 

методів бухгалтерського обліку, набуття навичок їх практичного застосування для 

ефективного використання облікової інформації в управлінні. 

Компетентності: 

Загальні компетентності (ЗК): 
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення 

у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення. 

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

1. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.  

2. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

3. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств; 

4. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Господарський облік, його сутність і характеристика. 

Тема 2. Організаційно-правові засади регулювання обліку в Україні. 

Тема 3. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Тема 4. Бухгалтерський баланс. 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. 

Тема 6. Документування в системі бухгалтерського обліку. 

Тема 7. Оцінка і калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

Тема 8. Облік господарських процесів та фінансових результатів.  

Тема 9. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. 

Тема 10. Звітність в системі бухгалтерського обліку. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 210 год 

Кількість кредитів 7 

Форма семестрового контролю екзамен 

 


