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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Для спостереження за господарськими процесами необхідні різноманітні

кількісні та якісні показники. Кількісними показниками діяльності підприємства

є показники обсягу тих або інших процесів. Якісні показники характеризують

економічну раціональність здійснення господарських процесів. Правильне

визначення кількісних і якісних показників вимагає застосування наукових

методів їх розрахунку. Особливу роль при обчисленні показників господарської

діяльності відіграє оцінка господарських засобів і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг).

Курс «Оцінка в бухгалтерському обліку» допоможе отримати базові знання

щодо застосування різних методів оцінки, яка впливає на точність визначення

фінансових результатів, так як викривлення суми обсягу витрат

підприємства призведе до неправильного визначення фінансових

результатів діяльності підприємства



МЕТА КУРСУ: набуття студентами теоретичних знань щодо порядку

здійснення оцінки об’єктів обліку, формування умінь і навичок оцінювання

різноманітних об’єктів обліку на підприємствах

Компетентності Результати навчання

Здатність проведення досліджень на

відповідному рівні

Вміти застосовувати економіко-

математичні методи в обраній професії

Використовувати математичний

інструментарій для дослідження

соціально-економічних процесів,

розв’язання прикладних завдань в сфері

обліку, аналізу, контролю, аудиту,

оподаткування

Розуміти організаційно-економічний

механізм управління підприємством та

оцінювати ефективність прийняття

рішень з використанням обліково-

аналітичної інформації

Здатність моделювати, прогнозувати та

планувати

фінансово-господарські аспекти

суб’єктів господарювання, оцінювати

можливості та загрози, сильні та слабкі

сторони їх фінансово-економічної

діяльності, організовувати систему

управління ризиками

Застосовувати набуті теоретичні знання

для розв’язання практичних завдань та

змістовно інтерпретувати отримані

результати



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність та значення вартісної оцінки

Тема 2. Види оцінок в обліку

Тема 3. Оцінка активів та пасивів обліку

Тема 4. Поняття про калькулювання та собівартість

Тема 5. Калькулювання як елемент методу бухгалтерського обліку


