ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН
НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
галузі знань «Економіка і підприємництво»,
спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»
Форма навчання
Освітній ступінь
Факультет
Тривалість навчання
Загальна кількість годин
Загальна кількість кредитів
Обсяг нормативної складової навчального
плану, у тому числі практична підготовка
(кредити)
Обсяг вибіркової складової навчального
плану (кредити)

Денна
Бакалавр
Обліково-економічний
4
7200
240
180
60

І семестр
Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва дисципліни

Філософія
Українська словесність (укр. мова, укр.
література)
Іноземна мова
Фізичне виховання
Психологія і педагогіка
Соціологія

Форма
контролю

150

5

Екзамен

120

4

Екзамен

75

2,5
0
4
4

Залік
Екзамен
Екзамен

72

120
120

1.2. Дисципліни циклу природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
1.
2.
3.

Основи економічної науки*
Математика для економістів: - вища математика
Безпека життєдіяльності

1.

Університетська освіта

150
150
45

5
5
1,5

Екзамен
Залік
Залік

0

Залік

ІІІ. Практична підготовка
60

ІІ семестр
Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

№
п/п

1.
2.
3.
4.

Назва дисциплін

Історія українського суспільства
Політологія
Іноземна мова
Фізичне виховання

120
120
75
72

1.2. Дисципліни циклу природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки

4
4
2,5
0

Форма
контролю

Екзамен
Екзамен
Диф.залік
Залік

120
150

4
5

Екзамен
Eкзамен

Математика для економістів: - теорія
ймовірності і математична статистика

150

5

Екзамен

Основи охорони праці

45

1,5

Залік

1.
2.
3.

Інформатика

4.

Математика для економістів: - вища математика

ІІІ семестр
Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

№
п/п

1.
2.

Назва дисциплін

Іноземна мова

75

Фізичне виховання

72

2,5
0

Форма
контролю

Залік

1.2. Дисципліни циклу природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
1.
2.

Мікроекономіка

1.
2.
3.

Економіка підприємства

Економіко-математичні методи та моделі

120
90

4
3

Екзамен

1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Статистика

4
4
5

Екзамен

150

5

Залік

150
150
150

5
5
5

Залік
Залік
Залік

120
120
150

ІІ. Варіативна частина навчального плану
1.
2.
3.
4.

Пакет №1 – Психолого-педагогічний цикл1: психологія діяльності та навчальний
менеджмент
Етика
Фінансова математика
Конфліктологія

ІV семестр
№
п/п

1.
2.

Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки

Назва дисциплін

Іноземна мова

75

Фізичне виховання

72

2,5
0

Форма
контролю

Екзамен
Залік

1.2. Дисципліни циклу природничо-наукової
та загальноекономічної підготовки
1.
2.
3.

Макроекономіка
Економіко-математичні методи та моделі
Регіональна економіка

120
120
120

4
4
4

Екзамен
Екзамен
Екзамен

1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки
1.

Бухгалтерський облік (загальна теорія)*

1.

Пакет №1 – Психолого-педагогічний цикл:1* методика викладання економіки
Фондовий ринок2
Діловодство з використанням комп'ютерної
техніки
Антикризове управління організацією

120

4

Екзамен

ІІ. Варіативна частина навчального плану
2.
3.
4.

Залік

150

5

150

5

150

5

Залік
Залік

150

5

Залік

5.

Ергономіка

150

5

Залік

V семестр
№
п/п

1.
1.
2.
3.
4.
5.

Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
Фізичне виховання (факультатив)
36
0
1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки
Назва дисциплін

Правове регулювання господарської
діяльності
Фінанси
Економіка праці і соціально-трудові відносини
Фінансовий облік 1
Історія економіки та економічної думки

Форма
контролю

120

4

Екзамен

120
120
150
120

4
4
5
4

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

ІІ. Варіативна частина навчального плану
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Основи наукових досліджень
Депозитарна діяльність**
Системи і моделі бухгалтерського обліку
Основи фінансово-господарського контролю
Фінанси підприємств
Фахова іноземна мова

150
150
150
150
150
150

5
5
5
5
5
5

Залік
Залік
Залік
Залік
Залік
Залік

VI семестр
№
п/п

1.
1.
2.
3.
4.

Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки
Фізичне виховання (факультатив)
36
0
1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки
Назва дисциплін

Маркетинг

120
120
150
120

Гроші та кредит
Фінансовий облік ІІ*
Міжнародна економіка

4
4
5
4

Форма
контролю

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

ІІ. Варіативна частина навчального плану
1.
2.
3.

Облік за видами економічної діяльності
Торгівля цінними паперами2

5.

Аналітичне забезпечення прийняття
управлінських рішень
Математичні моделі в обліково-управлінській
діяльності
Фахова іноземна мова

1.

Тренінги

4.

№
п/п

150
150

5
5

150

5

Залік
Залік
Залік

150

5

Залік

5

Залік

1,0

Залік

150
Ш. Практична підготовка
30

VII семестр
Загальний обсяг
Назва дисциплін
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки

Форма
контролю

1.
2.
3.
4.
5.

Менеджмент

1.

Облік і звітність суб'єктів малого
підприємництва за національними та
міжнародними стандартами
Внутрішньогосподарський контроль

Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології в обліку
Облік в банках
Облік в бюджетних установах

120
120
120
120
120

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

4
4
4
4
4

ІІ. Варіативна частина навчального плану

2.
3.
4.
5.
1.

Залік
150

150
Судово-бухгалтерська експертиза
150
Облік в зарубіжних країнах
150
Фахова іноземна мова
150
Ш. Практична підготовка
Тренінги
30

5
5
5
5
5

Залік
Залік
Залік
Залік

1,0

Залік

VIII семестр
Загальний обсяг
Години
Кредити
І. Нормативна частина навчального плану
1.3. Дисципліни циклу професійної підготовки

№
п/п

Назва дисциплін

1.
2.
3.
4.

Аналіз господарської діяльності*

1.

Бухгалтерський облік у прикладних
програмних рішеннях
Облікова політика підприємства

4
4
4
4

Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен

150

5

Залік

150
150
150
150

5
5
5
5

Залік
Залік
Залік
Залік

6,0

ЗВІТ

120
120
120
120

Аудит*
Облік і звітність в оподаткуванні
Управлінський облік

Форма
контролю

ІІ. Варіативна частина навчального плану
2.
3.
4.
5.
1.

Внутрішній аудит
Облік зовнішньоекономічних операцій
Фахова іноземна мова

Практика виробнича

ІІІ.Практична підготовка
180

Примітка:
1 – студенти, що обрали для вивчення дисципліни Пакету №1 – «Психолого-педагогічний цикл», за умови успішного складання
державного екзамену, отримують запис в дипломі «Бакалавр з обліку і аудиту, викладач економіки»
2 - студенти, які опанували дисципліни "Фондовий ринок" та "Депозитарна діяльність" або "Фондовий ринок" та "Торгівля цінними
паперами", одержують право на складання екзамену в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку та отримання
кваліфікаційного посвідчення "Фахівець з питань депозитарної діяльності або торгівлі цінними паперами".

Державна атестація
Державна атестація з нормативних наук професійного та практичного підготовки:
- Аналіз господарської діяльності
- Аудит
- Облік і звітність в оподаткуванні
- Управлінський облік
- (з дисциплін психолого-педагогічного циклу)

ПЕРЕЛІК НАУК (ДИСЦИПЛІНИ) ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ
БАКАЛАВР
НАУКА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ)»
Мета опанування науки: формування у студентів сучасної системи наукових знань про
бухгалтерський облік, вивчення основ методології та організації обліку господарської діяльності,
регулювання обліку та звітності в Україні.
Завдання науки: подати студентам необхідний навчальний матеріал щодо методології та
організації бухгалтерського обліку, використання облікової інформації для економічного аналізу та
аудиту, прийняття управлінських рішень; створити основу для вивчення наук «Фінансовий облік»,
«Управлінський облік», «Аудит».
Результати навчання:
розуміння сутності бухгалтерського обліку та історичних аспектів його становлення і розвитку;
застосування принципів, на яких ґрунтується бухгалтерський облік; засвоєння сутності елементів
методу бухгалтерського обліку (документування та інвентаризація; оцінювання та калькулювання;
бухгалтерські рахунки та подвійний запис; бухгалтерський баланс та звітність); вміння відображати в
системі обліку основні господарські процеси: створення підприємства, постачання, виробництво, збут;
дотримання процедури облікової реєстрації господарських процесів; знання сутності та вміння
застосовувати основні принципи управлінського обліку; розуміння основ організації бухгалтерського
обліку на підприємстві.
Зміст науки розкривається в таких темах: Бухгалтерський облік в системі господарського обліку,
його сутність і характеристика в історичній ретроспективі, Бухгалтерський облік в сучасній системі
управління суб’єктом господарювання, Предмет і метод бухгалтерського обліку, Бухгалтерський
баланс, Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис, Класифікація рахунків бухгалтерського
обліку, Первинне спостереження: документація та документування в бухгалтерському обліку,
Інвентаризація в бухгалтерському обліку, Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку:
оцінювання і калькулювання, Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського обліку, Облік
процесу створення підприємства, формування та зміни власного капіталу, Облік процесу придбання та
використання активів підприємства, Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг,
Облік процесу реалізації продукції, виконаних робіт і послуг, Визначення та відображення фінансових
результатів основних господарських процесів, Основи фінансової звітності, Сутність та принципи
управлінського обліку, Міжнародна стандартизація та організація національної системи бухгалтерського
обліку та фінансової звітності в Україні, Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання, Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи методології його наукових
досліджень.

НАУКА «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ»
Мета опанування науки: вивчення складу, структури, змісту та порядку складання і подання
фінансової, податкової, статистичної, внутрішньогосподарської звітності та звітності до фондів
соціального страхування. Особлива увага приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення
системи розкриття інформації про результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів:
власників, кредиторів, контрагентів.
Завдання науки: зрозуміти місце звітності в інформаційній системі підприємства, оцінити її
значення в управлінні підприємством;бути обізнаним з методикою складання звітності;вміти
використовувати інформацію, наведену у звітності, для аналізу та прогнозування діяльності
підприємства.
Результати навчання:
У результаті вивчення науки студенти повинні: знати основні законодавчі і нормативні документи,
які регламентують складання і подання звітності підприємств; розуміти економічну сутність показників
звітності, їх місце і роль в оцінці діяльності підприємства; нагромаджувати необхідну для складання
звітності інформацію; вміти заповнювати (складати) форми звітності, які подають підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам; забезпечувати достовірність даних звітних форм з метою
використання її інформації в аналізі діяльності підприємства та при здійсненні тактичного і
стратегічного управління.
Зміст науки розкривається в таких темах: Сутність та призначення фінансової звітності
підприємств. Загальні засади міжнародних стандартів фінансової звітності. Форма № 1 «Баланс». Форма
№ 2 «Звіт про фінансові результати». Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів». Форма № 4 «Звіт про
власний капітал». Склад та порядок складання Приміток до річної фінансової звітності. Особливості
заповнення Додатку до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».
Виправлення помилок у фінансовій звітності та внесення змін до її показників. Основи складання
зведеної та консолідованої фінансової звітності. Порядок формування показників статистичної звітності.
Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств.

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ»
Мета опанування дисципліни: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з
обліку в зарубіжних кранах, з урахуванням загальноприйнятих принципів та міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
Завдання дисципліни: вивчення як загальних питань обліку зарубіжних країн, що сформувались
у межах британо-американської, континентальної, південноамериканської та міжнародної, так і
поглиблений аналіз систем обліку країн з розвинутою ринковою економікою.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: особливості побудови обліку у різних
країнах світу; Міжнародні стандарти фінансової звітності, їх склад та загальну характеристику;
фінансову звітність зарубіжних країн, її склад, призначення і вимоги до неї; методику складання
фінансової звітності у США та країнах Західної Європи; облік грошових коштів в касі і на рахунках в
банку; облік поточних фінансових інвестицій; види дебіторської заборгованості, облік наданих знижок і
повернення товарів, методику розрахунку резерву сумнівних боргів; облік отриманих та дисконтованих
векселів; системи обліку запасів; методи оцінки запасів, відображення запасів у фінансовій звітності;
визнання та оцінку основних засобів, методи нарахування амортизації; визнання та первісну оцінку
нематеріальних активів, методи амортизації та ліквідації нематеріальних активів; облік довгострокових
інвестицій в облігації і порядок амортизації премії і дисконту; облік довгострокових інвестицій в акції та
порядок їх переоцінки; призначення, склад та методику складання консолідованої фінансової звітності;
класифікацію та оцінку зобов’язань; облік доходів, витрат та порядок визначення фінансових
результатів; класифікацію та облік власного капіталу, нерозподіленого прибутку і дивідендів, тощо.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Загальноприйняті принципи і системи обліку.
Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація. Облік грошових коштів. Облік розрахунків з дебіторами.
Облік товарно-матеріальних запасів. Облік довгострокових активів. Облік фінансових вкладень та
консолідована звітність. Облік зобов’язань. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в компаніях.

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної діяльності з урахуванням
особливостей їх технології і організації виробничого процесу.
Завдання дисципліни – на основі останніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити
студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з урахуванням
їх галузевих особливостей
на підставі діючих нормативних документів, надати фахівцям вміння
застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Це необхідно для прийняття своєчасних і
грамотних управлінських рішень, зростання економічних вигод діяльності підприємства.
Результати навчання:
знання специфіки та володіння методикою обліку та аналізу результатів діяльності допоміжних
виробництв та підприємств різних організаційно-правових форм; вміння обґрунтовувати управлінські
рішення у бізнесі на основі аналізу результатів діяльності та обирати варіанти оптимальних рішень з
врахуванням обмежень на ресурси; знання національні П(С)БО та вміння здійснювати обліковий
процес, у тому числі із застосуванням сучасних інформаційних систем і комп’ютерних технологій, на
стадіях первинного, поточного і підсумкового аналітичного та синтетичного обліку у національній та
іноземній валютах тощо, витрат виробництва за елементами та калькуляційними статтями;
загальновиробничих, адміністративних, збутових та інших витрат від
звичайної, фінансової,
інвестиційної та надзвичайної діяльності; досконале знання практики застосування обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) та мати відповідні навички щодо: складу витрат
виробництва, їх групування і класифікації; національних та зарубіжних методів обліку витрат;
управлінського аспекту калькулювання собівартості продукції;
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Бухгалтерський облік у сільському господарстві.
Бухгалтерський облік у будівництві. Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах.
Бухгалтерський облік в торгівлі. Бухгалтерський облік у закладах ресторанного господарства. Облік у
житлово-комунальному господарстві та в об’єднаннях
співвласників багатоквартирних будівників.
Облік туристичної та рекламної діяльності. Облік готельного бізнесу та надання побутових послуг.
Облік у неприбуткових організаціях.

НАУКА «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ»
Мета опанування науки – формування системи знань з теорії та практики ведення обліку в
системі оподаткування і складання податкової звітності підприємствами - платниками податків, зборів
(обов’язкових платежів) з урахуванням сфери їх діяльності, форми власності тощо; вивчення
студентами законодавчих основ та набуття практичних навичок щодо методів раціональної організації
підсистеми обліку в системі оподаткування і складання податкової звітності на базі облікової інформації
бухгалтерського обліку суб’єкта господарської діяльності, інформаційних облікових технологій і
національних стандартів; засвоєння особливостей порядку обчислення, обліку та сплати податків в
Україні, опанування методиками обліку, складання і порядком подання податкової звітності, набуття
навичок опрацювання і використання податкової інформації в управлінні підприємницькою діяльністю,

вміння оцінювати вплив оподаткування на фінансовий стан підприємства.
Завдання науки – навчити студентів організовувати підсистему обліку в системі оподаткування
підприємства, здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування (розрахунку), обліку та
сплати податків, аналізу наслідків податкових перевірок і виконання податкових повідомлень-рішень,
використовувати облікову інформацію з метою розрахунку сум податків, зборів (обов’язкових платежів)
і складати податкові декларації та розрахунки. Першочергова увага звертається на вивчення
законодавчо-нормативних актів, що регулюють систему оподаткування суб’єктів підприємницької
діяльності – юридичних осіб та їх працівників - фізичних осіб, засвоєння основних принципів організації
ведення обліку в системі оподаткування, його техніки, процедур, правил та методики (технології),
порядків складання та подання податкової звітності платниками податків відповідно до чинного
законодавства України.
Результати навчання:
Після опанування науки “Облік і звітність в оподаткуванні” студенти повинні:
- знати: основні положення Податкового кодексу України, теоретичні і нормативні засади організації і
методики ведення обліку в системі оподаткування підприємства у відповідності до вимог ПКУ, його
зв’язок з бухгалтерським фінансовим обліком та наявні розбіжності в їх методиках; порядок складання і
подання органам державної податкової служби (далі – ДПС) податкової звітності; володіти методиками
нарахування (розрахунку) податків, зборів, процедурами щодо їх сплати;
- уміти: організовувати облік з метою оподаткування в системі бухгалтерського обліку підприємства;
практично здійснювати обліковий процес із застосуванням сучасних інформаційних технологій і
комп'ютерних програм; застосовувати норми Податкового кодексу України та критично мислити;
використовувати облікову інформацію з фінансового обліку та складати, передбачені податковим
законодавством декларації (податкові розрахунки, форми звітів) за податками, зборами; формувати
документи і відображати операції зі сплати податків до бюджетів в системі рахунків бухгалтерського
обліку; вдосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі
оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях підприємницької діяльності
суб’єктів господарювання.
Зміст науки розкривається в таких темах: Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів
підприємницької діяльності в Україні. Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності
підприємств. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб. Облік і звітність за екологічним
податком. Облік і звітність за акцизним податком та митом. Облік і звітність за рентною платою. Облік і
звітність за місцевими податками та зборами. Облік і звітність за податком на додану вартість. Облік і
звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали спрощену систему оподаткування. Облік і
звітність за податком на прибуток підприємства. Організація обліку розрахунків з бюджетом за
податками і зборами та погашення платником податків податкових зобов’язань (пені, штрафних
санкцій).

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА
НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ»
Мета опанування дисципліни: допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику
ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах малого бізнесу, навчити студентів у
відповідності з діючим законодавством України, національними нормативними документами та
міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на малих підприємствах.
Завдання дисципліни: навчити студентів у відповідності з діючим законодавством України і
національними нормативними документами, міжнародними стандартами вести бухгалтерський облік на
малих підприємствах.
Результати навчання:
В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: особливості застосування скороченого
Плану рахунків на МП; особливості використання регістрів аналітичного і синтетичного обліку для МП;
особливості обліку розрахунків з бюджетом при спрощеній системі оподаткування діяльності МП.
Студент повинен вміти: володіти знанням основних законодавчих та національних
нормативних
документів, міжнародних стандартів фінансової звітності, які регламентують бухгалтерський облік
суб’єктів малого підприємництва; складати бухгалтерські регістри для МП; складати бухгалтерські
проведення господарських операцій МП на основі скороченого Плану рахунків; складати фінансову
звітність МП у скороченому порядку.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Особливості побудови бухгалтерського обліку
суб’єктів малого підприємництва. Облік необоротних активів на МП. Облік
запасів на МП. Облік
грошових коштів та фінансових інвестицій на МП. Облік власного капіталу на МП. Облік дебіторської
заборгованості та зобов’язань на МП. Облік витрат та випуску готової продукції на МП. Облік доходів
та фінансових результатів діяльності на МП. Особливості обліку на МП відповідно до МСФЗ. Фінансова
звітність МП та її аналіз.

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА»
Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасні
підходи до організації і методики бухгалтерського обліку і його нормативно-правове регулювання;
засвоєння принципів, методів і процедур бухгалтерського обліку, які необхідно застосовувати на

підприємстві для складання і подання його фінансової звітності та у процесі здійснення контролю,
аналізу та управління підприємством.
Завдання дисципліни: надання студентам розуміння підходів до формування, використання та
удосконалення облікової політики підприємства з врахуванням вимог нормативно-правових актів та
особливостей його організаційно-правової форми і галузевої специфіки діяльності, а також наслідків
впливу обраної облікової політики на фінансову звітність підприємства.
Результати навчання:
По завершенні вивчення дисципліни студенти повинні:
знати: загальні засади державного регулювання у сфері організації та ведення бухгалтерського
обліку на підприємстві; сутність поняття «облікова політика», передумови та фактори, що впливають на
її вибір; функції та відповідальність власників та працівників підприємства у процесі формування його
облікової політики; структуру та основні елементи розпорядчого документу «Облікова політика
підприємства»; принципи, методи і процедури бухгалтерського обліку, що відображаються в обліковій
політиці підприємства; умови та порядок внесення змін до облікової політики підприємства;
вміти: обґрунтовувати обрані методи оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат залежно від
особливостей діяльності підприємства та поставлених перед ним цілей; розробляти графіки
документообігу, положення про бухгалтерські служби, посадові інструкції працівників бухгалтерської
служби; формувати розпорядчий документ про облікову політику підприємства; оформлювати та
відображати в обліку та звітності зміни облікової політики підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Облікова політика як елемент системи
нормативного регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Організаційно-технологічні засади
облікової політики підприємства. Регламентування організації роботи бухгалтерської служби
підприємства. Порядок розробки, оформлення та затвердження облікової політики підприємства.
Методичні засади облікової політики підприємства щодо активів, капіталу і зобов’язань. Формування
облікової політики про витрати і доходи підприємства. Облікова політика підприємства щодо
внутрішньогосподарського (управлінського) і податкового обліку.
Особливості облікової політики
суб’єктів малого підприємництва. Особливості облікової політики групи підприємств. Зміна облікової
політики підприємства.

ДИСЦИПЛІНА «ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Мета опанування дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань про сучасну науку
«Бухгалтерський облік, контроль, аналіз і аудит», основи методології та методики економічних
наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту, виховання у студентів
навичок: вирішувати практичні питання дослідницьким шляхом; брати участь у науково-дослідницькій
роботі; впроваджувати в практичну діяльність передові досягнення світової науки, техніки і
культурного прогресу; вироблення творчих навичок у застосуванні наукових методів для розв’язання
виробничих завдань; оволодіння методикою і технікою оформлення результатів наукових досліджень.
Завдання дисципліни: оволодіння методологією наукових досліджень та технічної творчості,
забезпечення засвоєння методичних підходів, що використовуються при науково-дослідницькій роботі,
формування уявлення та конструктивного мислення у студентів.
Результати навчання:
Після опанування дисципліни студент буде знати: основи методології та організації наукових
досліджень; методику та техніку оформлення результатів наукового дослідження; порядок
впровадження в практичну діяльність результати наукових досліджень; як підготувати доповіді на
семінарські та практичні заняття; порядок підготовки наукових робіт, які можуть бути надруковані або
прийнята до друку офіційних фахових видань. Після опанування дисципліни студент буде вміти:
проводити впровадження в практичну діяльність
передові досягнення світової науки і техніки;
самостійно розв’язувати наукові завдання у виробничих умовах; формувати висновки за результатами
проведених на підприємстві наукових досліджень; впроваджувати наукові розробки в практику; брати
участь у науково-дослідній роботі підприємства; брати участь у науково-дослідній роботі галузі, до якої
входить підприємство; брати участь у науково-дослідній роботі ВНЗ за профілем; впроваджувати в
практичну діяльність підприємства передові досягнення національної та світової науки і техніки;
самостійно виконувати та організовувати творчу працю з наукових проблем у виробничих умовах;
формувати висновки за результатами проведених на підприємстві наукових досліджень; самостійно
впроваджувати наукові розробки в практику.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Основи наукознавства (загальні поняття про
науку закономірності її розвитку). Бухгалтерський облік, контроль, аналіз та аудит як наука та об’єкт
дослідження. Історія розвитку бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту як єдиної системи
знань – науки. Основні напрями наукових досліджень з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та
аудиту. Методика вибору теми наукових досліджень. Методи наукового дослідження (дослідницької
роботи). Організація НДРС та організація праці дослідника. Основи методології наукових досліджень.
Специфічні методи дослідження, які застосовуються бухгалтерській науці: монографічний,
статистичний, розрахунково-конструктивний, графічний та ін. Інформаційна база наукових досліджень
з бухгалтерського обліку, контролю, аналізу та аудиту. Організація дослідницької роботи. Методика і
техніка оформлення результатів дослідження. Літературне опрацювання, ілюстрації та опанування.
Завершення роботи, відзиви, рецензії.

ДИСЦИПЛІНА «СИСТЕМИ І МОДЕЛІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»
Мета опанування дисципліни: формування загальних, глобальних та спеціальних компетенцій з
питань розвитку системи та моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному
рівнях.
Завдання дисципліни: набуття студентами розуміння передумов виникнення бухгалтерського
обліку як науки і як практичної діяльності; дослідження процесу формування облікових теорій та
концепцій; отримання навичок оцінки нових ідей в світлі розвитку бухгалтерського обліку; набуття
вміння виявлення ключових ознак національних систем бухгалтерського обліку та здійснення їх
порівняльного аналізу; формування сталих навичок побудови нових моделей бухгалтерського обліку та
їх видозміни; освоєння техніки наукового передбачення в галузі наукового розвитку бухгалтерського
обліку.
Результати навчання:
розуміння змісту системи бухгалтерського обліку та її основних складових; розуміння загальних
методологічних підходів до вивчення системи бухгалтерського обліку; знання сутності наукових ідей
окремих шкіл бухгалтерського обліку; розуміння еволюції становлення та розвитку форм
бухгалтерського обліку; усвідомлення сутності теорії подвійного відображення фактів господарського
життя та особливостей її розвитку; знання етапів розвитку облікової теорії та практики в Україні. вміння
формулювати методологічні підходи до розвитку системи бухгалтерського обліку; здатність здійснювати
порівняльний аналіз національних систем бухгалтерського обліку за ключовими ознаками; здатність
здійснювати періодизацію розвитку окремих облікових методів, прийомів, категорій; вміння формувати
базові моделі системи бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях; вміння
характеризувати основні особливості французької, італійської, німецької, англо-американської шкіл
бухгалтерського обліку; вміння визначати головні ознаки зародження управлінського обліку, аудиту.
Зміст дисципліни розкривається в таких темах: Система бухгалтерського обліку та її елементи.
Зародження, еволюція та становлення сучасної системи бухгалтерського обліку. Формування систем
бухгалтерського обліку в Античному світі та країнах Європи у ранньому Середньовіччі. Вплив наукових
бухгалтерських шкіл на розвиток системи бухгалтерського обліку у XIX-XX ст. Моделі національних
систем бухгалтерського обліку: типи і критерії порівняння. Міжнаціональна парадигма бухгалтерського
обліку в контексті МСФЗ. Регулятивні аспекти розвитку моделей бухгалтерського обліку на рівні країни.
Модель національної системи бухгалтерського обліку та її трансформація.

НАУКА «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
Мета опанування науки: формування знань та вмінь організації та методики управлінського обліку.
Завдання науки: вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні
діяльністю підприємства; набуття вмінь застосувати відповідні методи та прийоми в процесі обліку,
бюджетування та аналізу доходів, витрат і фінансових результатів з метою прийняття ефективних
управлінських рішень.
Результати навчання:
В результаті вивчення науки студент повинен знати: особливості організації управлінського обліку,
відмінності від фінансового обліку; доходи, витрати, їх класифікацію та поведінку; методи обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг (як вітчизняні, так і зарубіжні); методи обліку за
повними, неповними і нормативними витратами; методику і техніку аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу
діяльності і прибутку; особливості аналізу релевантної інформації для прийняття управлінських рішень;
аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень; методи бюджетування і контролю; організацію
обліку за центрами відповідальності. Студент повинен вміти: здійснювати групування витрат за різними
ознаками і напрямками; визначити функцію витрат; вести облік витрат на виробництво і калькулювати
собівартість продукції за різними методами; аналізувати взаємозв’язок і залежність витрат, обсягу
діяльності
і прибутку; аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських рішень;
аналізувати інформацію для прийняття інвестиційних рішень; складати операційні і фінансові бюджети;
організувати і вести облік за центрами відповідальності.
Зміст науки розкриваэться в таких темах: Мета, зміст та організація управлінського обліку.
Класифікація і поведінка витрат. Облік і калькулювання за повними витратами. Облік і калькулювання
за змінними витратами. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Облік і
калькулювання за нормативними витратами. Облік і контроль результатів діяльності за центрами
відповідальності. Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності
підприємства. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз релевантності
інформації для прийняття поточних управлінських рішень. Аналіз інформації для прийняття
інвестиційних рішень.

НАУКА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-І»
Мета опанування науки: формування у студентів системи знань, практичних навичок з методики
обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та надання фінансової інформації
різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття рішень щодо ефективності діяльності
господарюючого суб’єкта.
Завдання науки: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів
необоротних та оборотних активів, порядку документування господарських операцій, їх групування,
узагальнення в системі регістрів фінансового обліку.

Результати навчання:
В результаті вивчення науки студенти повинні знати: синтетичний та аналітичний облік готівкових
коштів та грошових коштів на поточних рахунках в банках; критерії визнання, класифікацію, оцінку
дебіторської заборгованості підприємства; методику розрахунку резерву сумнівних боргів, його
відображення в обліку; синтетичний та аналітичний облік іншої поточної дебіторської заборгованості
(розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за претензіями, за відшкодуванням
завданих збитків, за нарахованими доходами); критерії визнання, класифікацію та оцінку основних
засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів; порядок нарахування
амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів, її
відображення в обліку; критерії визнання, класифікацію та оцінку фінансових інвестицій та фінансових
інструментів; методику обліку довгострокових та поточних фінансових інвестицій; порядок визнання,
класифікацію та оцінку запасів підприємства; документальне оформлення та облік наявності та руху
запасів; облік та порядок розподілу транспортно-заготівельних витрат. пов’язаних з придбанням
запасів; критерії визнання, оцінку, склад та класифікацію витрат виробництва; облік, розподіл та
порядок списання загальновиробничих витрат; зведений облік витрат виробництва та визначення
собівартості готової продукції; документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції
підприємства.
В результаті вивчення науки студенти повинні вміти: відображати операції з руху грошових коштів
в системі рахунків бухгалтерського обліку; документувати операції з наявності та руху грошових коштів
суб’єкта господарювання; відображати операції за розрахунками з покупцями і замовниками на
рахунках бухгалтерського обліку; складати первинні документи з обліку дебіторської заборгованості за
продукцію (товари, роботи, послуги) та іншої поточної дебіторської заборгованості; узагальнювати
інформацію про дебіторську заборгованість підприємства в регістрах обліку; відображати в обліку
операцій з наявності й руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів підприємства;
документувати операції з наявності та руху основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів; визначати собівартість фінансових інвестицій при їх придбанні, проводити їх оцінку на дату
балансу; відображати операції з наявності та руху фінансових інвестицій в системі рахунків
бухгалтерського обліку; оцінювати запаси при їх надходженні та вибутті; документувати операції з
наявності та руху запасів підприємства; відображати операції з придбання та вибуття запасів на
рахунках бухгалтерського обліку; відображати витрати виробництва та загальновиробничі витрати в
системі рахунків бухгалтерського обліку; узагальнювати інформацію про витрати виробництва та
визначати собівартість готової продукції; документувати операції з наявності та руху готової продукції,
здійснювати їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку.
Зміст науки розкриваэться в таких темах: Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових
коштів, Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. Облік іншої поточної
дебіторської заборгованості. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік
нематеріальних активів. Облік інвестиційної нерухомості. Облік біологічних активів. Облік фінансових
інвестицій та фінансових інструментів. Облік запасів. Облік витрат виробництва та готової продукції.

НАУКА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-ІІ»
Мета опанування науки: формування у студентів цілісної системи знань і умінь щодо теорії і
практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних форм власності.
Завдання науки: вивчення й набуття практичних навичок з методики обліку капіталу,
зобов'язань,
доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства, порядку
документування господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі регістрів фінансового
обліку. Це необхідно для прийняття своєчасних і грамотних фінансово-економічних рішень,
повсякденного контролю за доходами і витратами, попередження банкрутства підприємства.
Результати навчання:
В результаті вивчення науки студенти повинні:
знати: законодавче та нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні;
принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; правила організації і методику ведення обліку
власного капіталу, зобов’язань доходів, витрат та фінансових результатів діяльності підприємства;
особливості застосування План рахунків бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей
народного господарства; правила оподаткування господарських операцій з урахуванням специфіки
діяльності різних видів підприємств; особливості ведення обліку на підприємствах різних форм
власності і господарювання, в тому числі на малих.
вміти: документально оформляти господарські операції з обліку власного капіталу, довгострокових
та поточних зобов’язань підприємства; складати бухгалтерські проведення та проводити записи
господарських операцій в облікові регістри з обліку зобов’язань, витрат, доходів та фінансових
результатів підприємства; нараховувати заробітну плату при відрядній і погодинній оплаті праці та
робити відповідні утримання; організовувати та здійснювати облік суб’єктів малого підприємства (з
урахуванням їх особливостей).
Зміст науки розкриваэться в таких темах: Облік власного капіталу та його складових. Облік
розрахунків з оплати праці та за страхуванням. Облік розрахунків за податками та платежами. Облік
розрахунків з постачальниками і підрядниками та за векселями. Облік довгострокових позик (кредитів)
банків та зобов’язань за облігаціями. Облік інших довгострокових та поточних зобов'язань. Облік
забезпечень, цільового фінансування та цільових надходжень. Формування та облік доходів за видами
діяльності. Облік витрат діяльності підприємства. Облік формування та використання фінансових
результатів діяльності підприємства. Узагальнення даних фінансового обліку

