
Дисципліна Облік і звітність в галузях економіки 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 3 

Обсяг 5,0 кредитів  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Облік, звітність та 

оподаткування видів економічної діяльності» значно 

підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріалом таких дисциплін «Бухгалтерський облік», 

«Податкова система». 

Що буде вивчатися Курс передбачає вивчення теоретичних і практичних засад 

організації та ведення бухгалтерського обліку на вітчизняних 

підприємствах галузей національної економіки та суб’єктах 

малого підприємництва згідно діючих нормативно-правових 

актів. Вивчає порядок відображення в обліку комплексу 

господарських операцій при проведенні господарської 

діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Опанування дисципліни сприяє формуванню системи базових 

знань з податкової теорії, основ податкової політики і світового 

досвіду та вітчизняної практики оподаткування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 



Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 

держави 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 


