Навчальна дисципліна
«ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
Бухгалтерський облік є інформаційною основою бізнесу, система його побудови має
ґрунтуватися на принципах доцільності, ефективності, оперативності і повноти збору та
надання інформації, тому питання його організації облікового процесу займають особливе
місце при вивченні бухгалтерського обліку.
Метою вивчення дисципліни є засвоєння студентами основ організації
бухгалтерського обліку на підприємстві.
Завдання вивчення курсу: вивчення організації і техніки обліку, контролю й аналізу
на підприємстві, раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів,
організації роботи виконавців.
У результаті вивчення цієї дисципліни у студентів формується низка компетенцій:
Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень,
самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних
проблем економіки та управління.
Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів,
налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час вирішення
поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.
Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з вимогами системи управління.
Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу,аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки
прийнятих організаційно-управлінських рішень.
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання,
обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених
завдань.
Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових комунікацій з
використанням інформаційних технологій задля вирішення поставлених завдань.
Програмні результати:
Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати
застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб
управління суб’єктом господарювання;
Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні
підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання
щодо облікової інформації;
Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності
суб’єктів господарювання;
Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу,
розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.
Здатність обрати форму ведення бухгалтерського обліку та сформувати робочий план
рахунків;
Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських
рішень з метою їх оптимізації.
Здатність приймати та перевіряти первинні документи; обробляти та узагальнювати
інформацію з метою складання фінансової звітності;
– Здатність організувати і вести бухгалтерський облік всіх об’єктів підприємства
(власного капіталу, зобов’язань, необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків, витрат і
доходів тощо) та відображати їх у звітності.

