
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни 
повинен: відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних завдань; вміти визначати об’єкти організації обліку, 
розробляти Положення про облікову політику; складати графіки документообігу та роботи 
облікового персоналу; формувати розрізи аналітичного обліку, робочий план рахунків; 
планувати роботу бухгалтера; визначати нормативну чисельність облікового персоналу.

Зміст навчальної дисципліни: Принципи організації бухгалтерського обліку на
підприємстві. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика 
підприємства. Формування і функціонування облікових підрозділів Значення та функції 
бухгалтерії. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві. 
Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку. Формування 
системи документування господарських операцій та документообігу. Організація 
управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Організація 
управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління. Система захисту облікової 
інформації. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. Організаційні 
засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  102 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.

Навчальні ресурси:
1. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: 
Підручник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» вищих навчальних закладів. / 
За редакцією д.е.н., проф.., заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф.Бутинця. -  4-е вид. 
доп. і перероб. -  Житомир: ПП «Рута», 2015. -  528 с.
2.3авгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных 
стандартов):Учеб. пособие для студентов вузов. -  К.:А.С.К., 2012. -  847с.
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р. 
№ 996 -  XIV.
4. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний 
університет»ЬЦр://НЬгагу. iapm.edu.ua
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