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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Облікова реєстрація» допоможе вам розібратися з 

➢засвоєнням бухгалтерської термінології що визначено Законом 
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та 
Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку; 

➢визначенням класифікації первинної документації та освоєнням 
практичних навичок із їхнього складання при різноманітних 
господарських ситуаціях; 

➢дослідженні видів форм ведення обліку на підприємствах і їх 
особливостей, недоліків і переваг; 

➢засвоєнні порядку реєстрації облікових даних в регістрах 
бухгалтерського обліку.



МЕТА КУРСУ: ЗАСВОЄННЯ І ПОГЛИБЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО
ПОНЯТТЯ ДОКУМЕНТА І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В ПРАКТИЦІ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОДАЛЬШОЮ ОБРОБКОЮ ТА

РЕЄСТРАЦІЄЮ В ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ.

Компетентності Результати навчання

Здатність до відображення 

інформації про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в обліку, їх 

систематизації, узагальнення.

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.

Демонструвати розуміння 

вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України.

Розуміти місце і значення облікової системи в 

інформаційному забезпеченні користувачів облікової 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств.

Здатність застосовувати та 

формувати інформаційну 

підтримку управління з 

використанням сучасного 

інструментарію.

Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Організація бухгалтерського документообігу на 
підприємстві

ТЕМА 2. Заповнення та обробка первинної документації в 
обліку

ТЕМА 3. Поняття облікових регістрів

ТЕМА 4. Форми бухгалтерського обліку

ТЕМА 5. Порядок заповнення регістрів за журнальною формою

ТЕМА 6. Помилки в бухгалтерських записах і порядок їх 
виправлення


