
 

Назва вибіркової дисципліни: “Навчальна бухгалтерія” 

Семестр: 3 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доц. Лобода Н.О. 

Назва кафедри: обліку і аудиту (факультет управління фінансами та бізнесу) 
 

Короткий опис вибіркової дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: методика та організація ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві, формування об’єктивної і неупередженої інформації про діяльність суб’єкта 

господарювання і прийняття управлінських рішень, формування інформації для внутрішніх і зовнішніх 

споживачів. 

Мета навчальної дисципліни: набуття студентами знань і практичних навиків з питань 

бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Основні завдання: 

 засвоєння теоретичних засад організації бухгалтерського обліку; 

 набуття практичних навичок з методики відображення в обліку господарських операцій з 

різними активами і пасивами підприємства; порядку заповнення  бухгалтерських 

документів; складання розрахунків. 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 

 порядок оформлення операцій документами і організацію документообороту за 

розділами обліку, технологію оброблення облікової інформації; 

 порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку активів, капіталу, зобов’язань; 

 форми і порядок розрахунків, порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і 

витрачання коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей тощо. 

б) уміти: 

 оформляти первинні, зведені документи, самостійно здійснювати їх бухгалтерську 

обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку; 

 складати бухгалтерську звітність. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

Тема 2. Облік основних засобів. 

Тема 3. Облік виробничих запасів. 

Тема 4. Облік готової продукції. 

Тема 5. Облік витрат виробництва та витрат діяльності. 

Тема 6. Облік власного капіталу. 

Тема 7. Облік зобов’язань. 

Тема 8. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу. 

Тема 9. Облік доходів і фінансових результатів. 
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