
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.7 

2.2. Назва. Організація бухгалтерського обліку. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Левченко З.М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР03. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР06. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської 

та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР14. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР16. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення 

ПР17. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика 

підприємства. Формування і функціонування облікових підрозділів. 

Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві. 

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського 

обліку. Формування системи документування господарських операцій та 

документообороту. Особливості організації обліку активів, капіталу та 

зобов’язань. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства. Організація управлінського обліку та 

узагальнення даних для цілей управління. Формування та опрацювання 

фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства. Система 

захисту облікової інформації. 



2.11. Рекомендована література. 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ІV / Верховна Рада України.: URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 10.06.2019). 

2. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку. Наказ міністерства фінансів України від 24 травня 

1995 р. № 88 / Верховна Рада України. URL: 

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/normativno-pravovi-

akti-z-pitan-kpr/nakazi/61773.htm (дата звернення: 10.06.2019). 

3. Кудря-Висоцька О. П. Організація обліку : навч. посібник. Київ : 

Алерта, 2007. 223 с. 

4. Сук Л. К. Організація бухгалтерського обліку: підручник. Київ : 

Каравела, 2009. 624 с. 

5. Кужельний М. В. Організація обліку. підручник. Київ : Центр 

учбової літератури, 2010. 352 с. 

2.12. Методи контролю: 

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

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та 

домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 
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