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Вимоги до початку 
вивчення 

Знання основ економіки та бухгалтерського обліку. 

Що буде вивчатися Курс передбачає вивчення облікової політики підприємств АПК з 
урахуванням вимог нормативно-правового регламентування, 
організаційно-технологічних особливостей діяльності підприємств, а 
також наслідків впливу обраної облікової політики на фінансову звітність 
підприємства 

Чому це цікаво/треба 
вивчати 

Знання та вміння, набуті при вивченні спрямовано на дослідження 
концептуальних положень, формування наукового світогляду та 
систематизацію наявних теоретичних знань, практичних матеріалів про 
об’єкти та господарські операції підприємства в фінансовому обліку й 
звітності, їх систематизацію, а також узагальнення нормативно-
розпорядчих документів з організації та методики формування облікової 
політики підприємства. Дисципліна орієнтує на побудову навичок 
ідентифікації облікової системи АПК в інформаційному забезпеченні 
діяльності підприємства та визначення її структурних складових; 
вивчення методики, організації формування і ведення облікової політики 
підприємства з використанням прогресивних форм, міжнародних та 
національних стандартів обліку й звітності. 

Чому можна 
навчитися/результати 
навчання (ПРН) 

Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно 

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково- аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. 

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

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

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. 

Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково- аналітичної інформації.  



Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 
Як можна 
користуватися 
набутими знаннями і 
уміннями 
(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. 

Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 
Інформаційне 
забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 
посібники, підручники, електронні посібники та підручники, методичні 
вказівки (рекомендації) до проведення практичних занять та 
самостійної роботи здобувачів, електронний навчальний курс. 

Форма проведення 
занять 

змішана 

Семестровий 
контроль 

залік 

 


