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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  
щодо концептуальних основ бухгалтерського обліку та набуття практичних навичок 
з використання методики обліку. 
   2. Завдання: ознайомлення з історичним аспектом виникнення наукової теорії 
бухгалтерського обліку; дослідження значення бухгалтерського обліку у сучасній 
системі управління суб’єктом господарювання; дослідження місця бухгалтерського 
обліку в системі економічних відносин; ознайомлення з порядком реформування 
бухгалтерського обліку в Україні й інтеграцією в європейські економічні відносини; 
дослідження організації облікового процесу  на підприємствах.  
   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
знання класичної теорії бухгалтерського обліку; 
знання процесів обробки економічної інформації; 
знання завдань бухгалтерського обліку та вимог до нього; 
знання механізму державного регулювання бухгалтерського обліку та процесу 

складання і подання звітності; 
знання законодавчих актів і нормативних документів, що регламентують 

організацію облікового процесу на підприємстві; 
розуміння видів обліку; 
розуміння прийомів організації обліку; 
розуміння мети, завдань та функцій бухгалтерського обліку, принципів та 

вимог до його ведення; 
розуміння організаційного, правового і технічного забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку. 
застосування знань і розумінь: 
уміння складати плани і розробляти заходи щодо організації бухгалтерського 

обліку на підприємствах різних форм власності; 
уміння використовувати П(С)БО та МСФЗ при розв'язанні практичних задач; 
уміння здійснювати облік та приймати відповідні операційні рішення з метою 

економного і раціонального використання ресурсів; 
уміння пояснювати зміст кожного з принципів бухгалтерського обліку; 
уміння організовувати професійну діяльність у колективі; 
уміння застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків; 
уміння формулювати пропозиції з підвищення ефективності діяльності 



підприємства. 
4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Загальна характеристика обліку та його видів 

  Тема 1. Історична ретроспектива обліку 
  Тема 2. Правові засади бухгалтерського обліку та його місце в системі 

економічних наук 
  Тема 3. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання 
  Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік: характеристика та порядок 

організації  
  Тема 4. Бухгалтерський облік в Україні: стан та перспективи розвитку 
  Тема 5. Організація облікового процесу 
  Тема 6. Права, обов’язки і відповідальність працівників бухгалтерії. 
  Тема 7.  Комп’ютеризація облікового процесу 
  Тема 8.  Значення аналізу та контролю в системі бухгалтерського обліку 
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