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1. Мета опанування дисципліни: формування теоретичних знань щодо 

концептуальних основ бухгалтерського обліку та управління ризиками, набуття 

практичних навичок спрямованих на вивчення методичних прийомів, методики та 

організації його проведення.  

 

2. Завдання: формування теоретичної і практичної підготовки здобувачів ВО 

у сфері формування цілісної системи знань про методологію та організацію 

бухгалтерського обліку, внутрішнього, зовнішнього  контролю та управління 

ризиками у підприємствах, набуття практичних навичок з контрольних процедур в 

процесі виконання тестових та ситуаційних завдань.  

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння 

економічної сутності, суб’єктів, об’єктів та функцій бухгалтерського обліку та 

управління ризиками ; 

 змісту нормативно-правових актів, які регламентують ведення 

бухгалтерського обліку та управління ризиками; 

методичних прийомів  обліку  ризиками  грошових коштів, дебіторської 

заборгованості, основних засобів, запасів, фінансових інвестицій, власного капіталу, 

зобов`язань, праці та її оплати, доходів та витрат діяльності та фінансової звітності. 

застосування знань і розумінь: 

оцінити стан бухгалтерського обліку;  

організувати ефективний внутрішній, зовнішній  контроль  та управління 

ризиками;  

заповнювати відповідні робочі документи та ефективно використовувати 

облікову інформацію для визначення помилок і порушень в обліку. 

 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1: Облік та управління ризиками активів підприємства 
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку та сутність процесу управління 

ризиками 

Тема 2. Облік та управління ризиками основних засобів 

Тема 3. Облік та управління ризиками нематеріальних активів 

Тема 4. Облік та управління ризиками виробничих запасів 



Тема 5. Облік та управління ризиками грошових коштів 

Тема 6. Облік та управління ризиками дебіторської заборгованості 

Змістовий модуль 2. Облік та управління ризиками пасивів підприємства 
Тема 7. Облік та управління ризиками короткострокових зобов’язань 

 Тема 8.  Облік праці та її оплати, управління ризиками 

Тема 9. Облік та управління ризиками розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів 

Тема 10. Облік та управління ризиками доходів і витрат 

Тема 11. Облік та управління ризиками при калькулюванні собівартості 

продукції виробництва 

Тема 12. Облік та управління ризиками формування фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Тема 13. Облік та управління ризиками власного капіталу 

Тема 14. Фінансова звітність підприємства та управління ризиками 

 
 5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


