АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА»
У нових умовах суттєво розширилися повноваження підприємств при
відображенні власних господарських операцій. Підприємства самостійно
обирають методи оцінки запасів та способи обчислення собівартості;
приймають облікову політику, визначають конкретні методики, форми і
техніку ведення та організації бухгалтерського обліку. Організаційні форми і
методи ведення бухгалтерського обліку повинні сприяти своєчасному
наданню інформації щодо виявлення внутрішніх резервів, поліпшення
використання активів, економії матеріальних та трудових ресурсів, зниження
витрат, а також іншої інформації, яка необхідна для прийняття управлінських
рішень.
При загальній методологічній базі обліку його ведення в окремих
галузях народного господарства має деяку специфіку відносно форм
первинних документів, які використовуються, методів обліку витрат і
калькулювання собівартості продукції. Це пов'язано з особливостями
продукції, робіт та послуг, які надаються, а також запасів, які
використовуються в кожній з галузей. Тому в навчальному плані
спеціальності “Облік і аудит” передбачається вивчення студентами
особливостей обліку в окремих галузях і виробництвах. Робочою програмою
дисципліни “облік в галузях народного господарства” передбачено освоєння
студентами особливостей ведення обліку на підприємствах торгівлі,
автомобільного транспорту, будівництва та сільського господарства.
Мета вивчення курсу “Бухгалтерський облік в галузях народного
господарства” є формування знань у студентів з організації та методики
ведення бухгалтерського обліку на підприємствах та в організаціях різних
галузей економічної діяльності.
Завдання вивчення дисципліни є вивчення особливостей ведення
бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей.
Предметом вивчення дисципліни є: організація виробничогосподарської діяльності на підприємствах різних галузей економіки.
Дисципліна передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних
навичок щодо організації облікового процесу на підприємствах різних
галузей економіки, використовуючи при цьому сучасні наукові підходи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в
галузях народного господарства» студент повинен:
знати:

- положення (стандарти) бухгалтерського (фінансового) обліку й базові
загальноприйняті правила ведення бухгалтерського обліку;
- систему збору, обробки, підготовки інформації фінансового
характеру;
- проблеми, розв'язувані бухгалтерами фінансового обліку в процесі
формування інформації для характеристики стану й змін основного й
обігового капіталу, розрахунків з персоналом підприємства.
вміти:
- використовувати систему знань про принципи бухгалтерського
(фінансового) обліку для розробки й обґрунтування облікової політики
підприємства;
- вирішувати на прикладі конкретних ситуацій питання оцінки,
облікової реєстрації й узагальнення інформації про грошові потоки, про
оплату праці і пов'язані з нею розрахунки, про використання виробничих
запасів і експлуатацію засобів праці з метою наступного її подання у
фінансових звітах;
- застосовувати в процесі роботи план рахунків бухгалтерського обліку
і його модифікації у вигляді робочих планів рахунків окремих організацій як
складової частини їх облікової політики.

