
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

 

Освітні програми: Облік і оподаткування 

Цикл: дисципліни загальної підготовки 

Статус: вибіркова навчальна дисципліна. 

Рік набору: 2021-2022 н.р., III семестр. 

Мета вивчення дисципліни - є оволодіння здобувачами вищої освіти професійними 

знаннями, спрямованими на організацію господарського обліку в системі менеджменту 

підприємства, вивчення теорії та практики організації господарського обліку на підприємствах 

підприємницької діяльності (сфері виробництва, комерційній, фінансовій, тощо). 

Завдання дисципліни: 

- вивчення організації господарського обліку на підприємстві; 

- формування знань і вмінь з організації господарського обліку та налагодження 

облікового, інформаційного та аналітичного процесів, орієнтованих на забезпечення 

управлінських рішень,організації роботи виконавців. 

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

- сутність і концептуальні основи організації господарського обліку; 

-  загальні засади державного регулювання у сфері організації та ведення господарського 

обліку;  

- функцій та відповідальності власників та фахівців підприємства у процесі організації 

господарського обліку;  

- порядок організації господарського обліку в умовах використання інформаційно-

комунікаційних технологій;  

- права і обов’язки керівника щодо  організаці господарського обліку на підприємстві. 

уміти: 

- визначати об’єкти організації господарського обліку, розробляти положення про 

структурні підрозділи апарату менеджменту та посадові інструкції для персоналу; 

- охарактеризувати організаційні, методичні та технічні складові господарського обліку 

суб’єктів підприємницької діяльності;  

- організовувати функціонування та розвиток системи господарського обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту фірми. 
Зміст дисципліни. 

Тема 1. Сутність господарського обліку 

Тема 2. Характеристика господарського обліку в історичній ретроспективі 

Тема 3. Роль і місце бухгалтерії у системі господарського обліку 

Тема 4. Роль професії в сучасних умовах 

Тема 5. Відповідальність за організацію і ведення господарського обліку 

Тема 6. Державне регулювання обліку і звітності в Україні 

Тема 7. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності 

Тема 8. Види та завдання господарського обліку: характеристика та вимоги до нього 

Тема 9. Показники вимірювання об’єктів господарського обліку. 

Тема 10. Організація господарського обліку на підприємстві 

 

Викладацький склад: 

Лектор: старший викладач кафедри обліку і оподаткування Глушаченко А.І. 

Викладач практичних занять: старший викладач кафедри обліку і оподаткування 

Глушаченко А.І. 

Тривалість: 5 кредитів ECTS, 15 тижнів, 4 годин на тиждень. 

Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульних контролі, підсумковий контроль – 

екзамен. 
 


