ОСНОВИ БУХОБЛІКУ І АУДИТУ
Мета курсу ˗ вироблення в студентів сучасного мислення, вміння в
конкретних виробничих умовах (ситуаціях) професійно приймати правильні
рішення. А тому максимально наближено процес вивчення курсу до
конкретних умов господарювання (роботи бухгалтерів) підприємств;
розкриття суті, специфіки, призначення та змісту бухгалтерського обліку
суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності.
Міжпредметні зв’язки. Курс «Основи бух обліку і аудиту» має
безпосередній зв'язок із такими дисциплінами, як: «Вища математика»,
«Теорія ймовірностей і математична статистика», «Основи економічної
теорії», «Економіка підприємства» тощо.
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких
компетентностей: 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.
Програмні результати навчання:
знати:
теоретичні
основи
бухгалтерського
обліку;-методи
бухгалтерського обліку і застосування їх при систематизації облікових
даних;-міжнародні і національні стандарти обліку для забезпечення
достовірною, повною і правдивою інформацією для потреб користувачів;діючі форми ведення бухгалтерського обліку.
вміти: застосувати теоретичні знаннями і практичні навики
суцільного, безперервного, взаємозв’язаного, суворого документального
спостереження за господарською діяльністю підприємства і накопичення
інформації про цю діяльність;-застосувати оптимальну форму обліку на
підприємствах;-сформувати навики щодо попередження негативних явищ в
господарській діяльності, виявлення резервів та розробки заходів щодо їх
використання;-виробляти навички щодо одержання узагальнюючої
інформації про стан господарювання, зміни, які відбуваються, стан
взаємозв’язків підприємства та його взаємовідносини з іншими
підприємствами та на їх підставі результатів господарювання.
володіти: знаннями самостійно виявляти проблеми економічного
характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх
вирішення.
Зміст навчальної дисципліни:

В даній темі розглядається бухгалтерський облік –як інформаційна
система підприємства, що забезпечує систему управління необхідною
інформацією для прийняття рішень. Завдання та облікові вимірники, що
використовуються в бухгалтерському обліку.
вимірники включають
натуральні вимірники, трудові і грошовий вимірник. Користувачі інформації
поділяються на внутрішніх і зовнішніх. Державне регулювання
бухгалтерського обліку провадиться через ряд нормативно-правових
документів: закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність
в Україні», національні стандарти бухгалтерського обліку, План рахунків
бухгалтерського обліку, інструкції, рекомендації. Суть господарських засобів
та їх класифікація. Господарські засоби (ресурси, майно, активи)
забезпечують господарську діяльність підприємства. Поділ їх на оборотні і
необоротні зумовлений особливостями кругообігу засобів в процесі
діяльності. Необоротні засоби тривалий час використовуються на
підприємстві, вони можуть мати матеріальну, нематеріальну і фінансову
форми. Оборотні активи є одноразові у використанні і переносять свою
вартість на продукцію, витрати, джерела утворення господарських засобів є
власні і залучені. Власні характеризуються величинами капіталу, залучені
джерела характеризуються зобов’язаннями.
Метод бухгалтерського обліку. Прийоми хронологічного і
систематичного спостереження включають документацію і інвентаризацію.
Прийоми вимірювання господарських засобів і процесів складаються з
оцінки і калькуляції. Методичні прийоми реєстрації та класифікації даних з
метою їх систематизації включають рахунки і подвійний запис. Методичні
прийоми узагальнення інформації з метою звітності об’єднують складання
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту
про власний капітал. Бухгалтерський баланс. Балансовий метод відображення
інформації полягає у розмежуванні господарських засобів і джерел їх
утворення за функціональними ознаками: за складом і розміщенням і за
джерелами утворення. Побудова бухгалтерського балансу. Бухгалтерський
баланс поділяється на актив і пасив. Актив включає два розділи, а пасив три
розділи. Баланс як форма звітності регламентується НСБО 1. Форма,
структура і зміст балансу. Типи господарських операцій і їх вплив на
бухгалтерський баланс, є чотири типи господарських операцій.
Документація, інвентаризація. Документація, її значення. Документ є
письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або
письмовим розпорядженням на право її здійснення. Документація є
важливим елементом методу бухгалтерського обліку, вона служить для
первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою

умовою для відображення їх в обліку. Класифікація документів. Вимоги до
змісту й оформлення документів. Порядок перевірки й опрацювання
документів. Прийняті документи підлягають опрацюванню, мета якого —
підготувати документи до наступних записів у реєстри синтетичного й
аналітичного обліку. Документооборот та організація зберігання документів.
Документообігом називається рух документів у процесі їх оперативного
використання і бухгалтерського опрацювання з моменту складання або
одержання від інших підприємств і організацій до передачі на зберігання в
архів після запису в облікові реєстри.
Інвентаризація, її значення і види. Порядок проведення й оформлення
інвентаризації. Відображення інвентаризаційних різниць. Оцінювання і
калькуляція в системі бухгалтерського обліку Суть оцінки ресурсів
підприємства. Оцінка—це спосіб вартісного вимірювання господарських
засобів, джерел їх утворення, а калькуляція—спосіб вартісного вимірювання
процесів придбання матеріальних цінностей, виробництва продукції, їх
реалізації, а також окремих етапів процесу розширеного відтворення.
Грошовим вираженням вартості під оцінки активів і господарських операцій
є ціна, яка складається з таких елементів: собівартості реалізації; накладних
витрат (адміністративні, збутові тощо); прибутку; податків; торговельних
націнок (знижок). Основою формування ціни виробника продукції є
собівартість виробництва продукції. Калькулювання та її види.
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний
обсяг 105 годин, у т.ч. – 40 годин аудиторних занять і 65 годин – самостійна
та індивідуальна робота.
Форма семестрового контролю: залік.

