
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.2 

2.2. Назва. Бухгалтерський облік. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс, 3 курс 

2.6. Семестр. IV, V. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 9. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Плаксієнко В. Я., Канцедал Н. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР02. 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. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку 

на національному та міжнародних рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Господарський облік, його сутність і характеристика. Організаційно-правові 

засади регулювання обліку в Україні. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис. 

Документування в системі бухгалтерського обліку. Оцінка і калькулювання в 

системі бухгалтерського обліку. Облік господарських процесів та фінансових 

результатів. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Бухгалтерська та 

фінансова звітність. Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник / 

Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін.; 3 вид., перероб. і доп. К. : 

Алерта, 2006. 880 с. 

2. Михайлов М.В., Глумаченко А.І., Гончар В.П., Бачмат Г.А. Бухгалтерський 

облік (теорія): навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 247 с. 

3. Плиса В. Й., Плиса З.П. Бухгалтерський облік : підручник. Л. : Вид-во 

ННВК «АТБ», 2013. 419 с. 

4. Садовська І. Б., Михалевич С. Г., Вегера Т. Г. Бухгалтерський облік: навч. 

посіб. Луцьк : навчально-видавничий відділ ЛНТУ, 2009. 458 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування задач та 

ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік, екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


