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1. Мета опанування дисципліни: сформувати у майбутніх фахівців цілісне
уявлення про систему ведення бухгалтерського обліку, аналізу, внутрішнього і
зовнішнього контролю, аудиту, оподаткування згідно з вимогами чинного
законодавства.
2. Завдання: сформувати у майбутніх фахівців цілісне уявлення про систему
ведення бухгалтерського обліку, аналізу, внутрішнього і зовнішнього контролю,
аудиту, оподаткування згідно з вимогами чинного законодавства; визначити основні
сфери майбутньої діяльності; ознайомити здобувачів вищої освіти з теоретичними
основами обліку, аналізу, контролю, аудиту і оподаткування, які будуть розширені
при подальшому вивченні навчальних дисциплін.
3.
Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування
дисципліни:
знання і розуміння:
знання цілей та змісту фахової підготовки;
знання основних категорій, понять і механізмів реалізації відношень у
професійній сфері;
знання етапів становлення та розвитку бухгалтерського обліку як науки;
знання системи управління підприємством;
знання значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової систем в
інформаційному забезпеченні користувачів обліково - аналітичної інформації у
вирішенні проблем у сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності
підприємств;
знання сутності та призначення економічного аналізу для оцінки результатів
діяльності суб’єкта господарювання;
знання теоретичних аспектів організації аудиторської діяльності;
знання механізму організації контролю на підприємстві;
знання основ оподаткування діяльності суб’єкта господарювання;
розуміння складових професійної підготовки фахівців з обліку і
оподаткування.
застосування знань і розумінь:
уміння аналізувати стан і тенденції розвитку економіки;
уміння оцінювати сутність господарських процесів, економічних показників;
уміння аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на
національному та міжнародному рівнях з урахуванням професійного світогляду;
уміння визначати коло обов’язків працівників бухгалтерії;
здатність до особистісно - професійного розвитку.

4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти обліку господарських операцій
суб’єктів господарювання
Тема 1. Теорія бухгалтерського обліку
Тема 2. Фінансовий облік І
Тема 3. Фінансовий облік ІІ
Змістовий модуль 2. Аналіз, контроль, аудит та оподаткування: сутність,
значення і функції
Тема 4. Аналіз господарської діяльності суб’єкта господарювання
Тема 5. Зовнішній і внутрішній контроль як засіб запобігання виникнення
порушень в діяльності суб’єкта господарювання
Тема 6. Теоретичні основи аудиту та аудиторської діяльності в Україні
Тема 7. Основи оподаткування суб’єктів господарської діяльності
Тема 8. Фінансова звітність та принципи її формування
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