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ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 
 

 

Тип дисципліна професійної та практичної підготовки - 
фахова 

Код К-5 
Семестр 1 
Загальна кількість кредитів/годин 5 кредитів / 150 год 
Форма контролю  Екзамен 
Викладач К.е.н., доцент Дутова Н. В. 
Необхідні обов’язкові попередні та 
супутні навчальні дисципліни 

«Фінансовий аналіз», «Методологія наукових 
досліджень в обліку і аудиті» 

Місце у структурно-логічній схемі К-5 Організація обліку викладається на першому 
році навчання  

Форми навчання Лекції, самостійна робота 
Критерії оцінювання Поточний контроль – 60 балів 

Підсумковий контроль (екзамен) – 40 балів 
Мова викладання українська 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Сутність та загальні принципи організації бухгалтерського обліку. Організаційні 

основи обліку на різних стадіях функціонування підприємства. Організація облікового 
процесу та облікової політики. Методичні засади формування облікової політики на 
підприємстві. Документування, як об’єкт організації обліку. Організація документообігу на 
підприємстві. Організація роботи облікового персоналу. Порядок регламентації діяльності 
облікових працівників. 

 
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі: 
Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб управління суб’єктів господарювання 
(ПРН-2). 

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір методики формування та 
інтерпретації облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання (ПРН-
3). 

Здійснювати інформаційну підтримку управлінських рішень (ПРН-4). 
Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської звітності суб’єктів 

господарювання (ПРН-5). 
Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають 

вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну 
поведінку (ПРН-9). 

Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень (ПРН-10). 

Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, 
розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання (ПРН-
11). 

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 
рішень з метою їх оптимізації (ПРН-14). 



Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за 
фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування (ПРН-
20). 

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 (ПРН-22). 


