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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Облік господарської діяльності» допоможе оволодіти

принципами бухгалтерського обліку, забезпечить засвоєння

методичних підходів, що використовуються в бухгалтерському

обліку для відображення інформації про господарську діяльність,

набути навики застосування технічних прийомів реєстрації

облікової інформації, сформувати уявлення про повний цикл

обробки облікової інформації: від первинної фіксації

господарських операцій до складання фінансової звітності; дасть

загальне розуміння значення фінансової звітності та основ

організації обліку господарської діяльності на підприємстві



МЕТА КУРСУ: формування у здобувачів сучасної системи знань про

концептуальні засади бухгалтерського обліку, основи методології обліку

господарської діяльності, основи техніки бухгалтерського обліку, підходи до

організації обліку на підприємстві та засади керівництва бухгалтерським обліком

в Україні

Компетентності Результати навчання

Здатність здійснювати контроль

дотримання нормативних актів з

методології бухгалтерського обліку та

системи оподаткування, збереження і

ефективного використання ресурсів

Формувати й аналізувати фінансову,

управлінську, податкову і статистичну

звітність підприємств та правильно

інтерпретувати отриману інформацію

для прийняття управлінських рішень

Здатність теоретично обґрунтовувати

методологію та методику облікової

політики підприємства та процедури її

вибору, складати розпорядчі документи

щодо організації обліку на

підприємствах

Володіти методичним інструментарієм

обліку, аналізу, контролю, аудиту та

оподаткування господарської

діяльності підприємств

Здатність організовувати процес

складання і подання форм податкової та

фінансової звітності згідно з вимогами

чинного законодавства

Знати механізми функціонування

бюджетної і податкової систем України

та враховувати їх особливості з метою

організації обліку, вибору системи

оподаткування та формування звітності

на підприємствах



ИНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Загальна характеристика обліку господарських операцій, його предмет і метод

Тема 2. Облік необоротних активів

Тема 3. Облік запасів

Тема 4. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості

Тема 5. Облік фінансових інвестицій

Тема 6. Облік власного капіталу

Тема 7. Облік зобов’язань

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

Тема 9. Облік витрат діяльності підприємства

Тема 10. Облік доходів і фінансових результатів

Тема 11. Фінансова звітність


