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Розділ 1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 -  Загальна характеристика навчальної дисципліни 

Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, 

Звітність підприємств, Облік і звітність в оподаткування 

Постреквізити: Облік за видами економічної діяльності, 

Тренінг: Нормативно-правове забезпечення та 

бухгалтерський облік у бізнесі 

Мова 

викладання 
Українська            

Статус дисципліни  обов’язкова  

Курс/семестр вивчення  1 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість 

модулів 

8 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр -  240 

- лекції: 36 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  60 

- самостійна робота:  144 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр  240 

- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр - 12 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ____, 2 семестр - 6 

- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр- 122 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр - ПМК 

 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: набуття майбутніми фахівцями теоретичних 

знань, практичних вмінь і навичок з ведення обліку на підприємствах оптової, 

роздрібної, оптово-роздрібної торгівлі та в закладах ресторанного бізнесу. 

Завдання дисципліни: засвоєння організаційно-технологічних особливостей 

підприємств торгівлі та їх впливу на побудову системи бухгалтерського обліку; 

отримання теоретичних знань та набуття практичних навичок з ведення бухгалтер-

ського обліку на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі, громадського 

харчування. 
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Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 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 (ПР02); 

 розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності 

(ПР06); 
 свідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх ринкового 

позиціонування (ПР13); 

 розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави (ПР21); 

 володіти інноваційними тренінговими 

технологіями та пояснювати застосування нової 

методики підготовки і надання інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання 

(ПР24). 

 здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
(ЗК01); 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу (ЗК02); 

 здатність працювати в команді (ЗК03); 
 здатність працювати автономно (ЗК04); 
 здатність бути критичним та самокритичним (ЗК07); 
 знання та розуміння предметної області та
 розуміння професійної діяльності (ЗК08); 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово (ЗК09); 
 навички використання сучасних інформаційних 
систем і комунікаційних технологій (ЗК11); 
 здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

(ЗК12); 

 здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву 

окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці 

(СК01); 

 використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування (СК02); 

 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 (СК03); 

 здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій (СК06); 

 здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків (СК10); 

 демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави (СК11); 

 здатність застосовувати інноваційні підходи під час 

виконання професійних обов’язків (СК12). 
 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Торговельна діяльність в Україні та особливості 

обліку на оптових торговельних підприємствах 

 

Тема 1. Основи організації торговельної діяльності 

Нормативно-правове регулювання торговельної діяльності на території 

України. Поняття та види торговельної діяльності. Порядок ліцензування 
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торговельної діяльності. Порядок патентування торговельної діяльності. Порядок 

сертифікації товарів. Правила продажу продовольчих товарів. Правила продажу не-

продовольчих товарів. Вплив особливостей торговельних підприємств на 

організацію бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Порядок визнання та оцінки товарів на  оптових торговельних 

підприємствах. Облік надходження товарів на оптових підприємствах 

Порядок оцінки та обліку товарів на оптових торговельних підприємствах. 

Порядок приймання товарів за кількістю та якістю. Документальне оформлення 

надходження товарів. Синтетичний облік надходження товарів. Облік транспортно-

заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням товарів на оптових торговельних 

підприємствах. 

 

Тема 3. Облік реалізації та інших товарних операцій на оптових торговельних 

підприємствах 

Документальне оформлення реалізації товарів на оптових підприємствах. 

Синтетичний облік реалізації та іншого вибуття товарів в оптовій торгівлі. 

Документальне оформлення та синтетичний облік переоцінки товарів на оптових 

підприємствах. Документальне оформлення та синтетичний облік псування товарів 

на оптовому підприємстві. 

 

Тема 4. Звітність матеріально відповідальних осіб та аналітичний облік 

товарів на оптових торговельних підприємствах. Порядок проведення інвентаризації 

товарів на оптових торговельних підприємствах 

Порядок складання та бухгалтерської обробки звітності матеріально 

відповідальних осіб про рух товарів. Організація аналітичного та вартісного обліку 

товарів. Зміст та завдання інвентаризації товарів. Порядок проведення 

інвентаризації товарів. Документальне оформлення інвентаризації товарів. Синте-

тичний облік результатів інвентаризації товарів. 

 

Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації товарів 

на оптових підприємствах 

Умови визнання доходів і витрат від реалізації товарів в оптовій торгівлі. 

Оцінка доходів і витрат від реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік доходів від 
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реалізації товарів. Облік вирахувань з доходу від реалізації товарів. Порядок 

формування і облік собівартості реалізованих товарів. Облік адміністративних 

витрат. Облік витрат на збут. Порядок формування і облік фінансових результатів 

від реалізації товарів. 

 

Змістовий модуль 2. Особливості обліку на роздрібних торговельних 

підприємствах 

Тема 6. Порядок визнання та оцінки товарів на роздрібних торговельних 

підприємствах. Облік надходження товарів на роздрібних торговельних 

підприємствах 

Порядок ціноутворення в роздрібній торгівлі. Способи обліку товарів в 

роздрібній торгівлі, їх недоліки і переваги. Порядок оцінки та обліку товарів на 

роздрібних торговельних підприємствах. Облік надходження товарів на роздрібних 

торговельних підприємствах. 

 

Тема 7. Облік реалізації та інших товарних операцій на роздрібних 

торговельних підприємствах 

Порядок застосування РРО при здійсненні розрахункових операцій за готівку. 

Синтетичний облік реалізації та іншого вибуття товарів у роздрібній торгівлі. 

Документальне оформлення і облік виїзної торгівлі. Документальне оформлення і 

облік комісійної торгівлі. Документальне оформлення та синтетичний облік 

переоцінки товарів. Документальне оформлення та синтетичний облік псування 

товарів. 

 

Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від реалізації товарів 

на роздрібних торговельних підприємствах 

Умови визнання доходів і витрат від реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 

Оцінка доходів і витрат від реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Облік доходів 

від реалізації товарів. Облік вирахувань з доходу від реалізації товарів. Облік і 

розподіл торгової націнки. Порядок формування і облік собівартості реалізованих 

товарів. Порядок формування і облік фінансових результатів від реалізації товарів. 
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Змістовий модуль І . Торговельна діяльність в Україні та особливості обліку на оптових торговельних підприємствах  

Тема 1. Основи організації торговельної 

діяльності 

Лекція 1-2. 

1. Нормативно-правове регулювання 

торговельної діяльності на території України.  

2. Поняття та види торговельної діяльності.  

3. Порядок ліцензування торговельної 

діяльності. 

4. Порядок патентування торговельної 

діяльності. 

Лекція 3. 

1. Порядок сертифікації товарів. 

2. Правила продажу продовольчих товарів.  

3. Правила продажу непродовольчих товарів.  

4. Вплив особливостей торговельних підпри-

ємств на організацію бухгалтерського обліку. 

6 Тема 1. Основи організації торговельної 

діяльності 

Заняття 1. 

1. Нормативно-правове регулювання 

торговельної діяльності на території України.  

2. Поняття та види торговельної діяльності.  

3. Порядок ліцензування торговельної 

діяльності. 

4. Порядок патентування торговельної 

діяльності. 

Заняття 2-3. 

1. Порядок сертифікації товарів. 

2. Правила продажу продовольчих товарів.  

3. Правила продажу непродовольчих товарів. 

4. Вплив особливостей торговельних підпри-

ємств на організацію бухгалтерського обліку. 

6 Дати характеристику чинних 

нормативно- правових 

документів з регулювання 

торговельної діяльності, 

організації та ведення 

бухгалтерського обліку в 

торгівлі. 

Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. 

18 

Тема 2. Порядок визнання та оцінки товарів 

на  оптових торговельних підприємствах. 

Облік надходження товарів на оптових 

підприємствах 

Лекція 4.  

1. Порядок оцінки та обліку товарів на 

оптових торговельних підприємствах. 

2. Порядок приймання товарів за кількістю та 

якістю. 

Лекція 5. 

4 Тема 2. Порядок визнання та оцінки товарів 

на  оптових торговельних підприємствах. 

Облік надходження товарів на оптових 

підприємствах 

Заняття 4-5. 

1. Порядок оцінки та обліку товарів на 

оптових торговельних підприємствах. 

2. Порядок приймання товарів за кількістю 

та якістю. 

Заняття 6-7. 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 
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1. Документальне оформлення надходження 

товарів.  

2. Синтетичний облік надходження товарів.  

3. Облік транспортно-заготівельних витрат, 

пов’язаних з придбанням товарів. 

1. Документальне оформлення надходження 

товарів.  

2. Синтетичний облік надходження товарів.  

3. Облік транспортно-заготівельних витрат, 

пов’язаних з придбанням товарів. 

Тема 3. Облік реалізації та інших товарних 

операцій на оптових торговельних 

підприємствах 

Лекція 6.  

1. Документальне оформлення реалізації 

товарів.  

2. Синтетичний облік реалізації та іншого 

вибуття товарів.  

Лекція 7.  

1. Документальне оформлення та синтетичний 

облік переоцінки товарів.  

2. Документальне оформлення та синтетичний 

облік псування товарів. 

4 Тема 3. Облік реалізації та інших товарних 

операцій на оптових торговельних 

підприємствах 

Заняття 8-9. 

1. Документальне оформлення реалізації 

товарів.  

2. Синтетичний облік реалізації та іншого 

вибуття товарів.  

Заняття 10-11. 

1. Документальне оформлення та синте-

тичний облік переоцінки товарів.  

2. Документальне оформлення та 

синтетичний облік псування товарів. 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 

Тема 4. Звітність матеріально відповідальних 

осіб та аналітичний облік товарів на оптових 

торговельних підприємствах. Порядок 

проведення інвентаризації товарів на оптових 

торговельних підприємствах 

Лекція 8.  

1. Порядок складання та бухгалтерської 

обробки звітності матеріально відповідальних 

осіб про рух товарів.  

2. Організація аналітичного та вартісного 

обліку товарів.  

Лекція 9-10.  

1. Зміст та завдання інвентаризації товарів.  

2. Порядок проведення інвентаризації 

товарів. 

3. Документальне оформлення інвентаризації 

товарів. 

6 Тема 4. Звітність матеріально відповідальних 

осіб та аналітичний облік товарів на оптових 

торговельних підприємствах. Порядок 

проведення інвентаризації товарів на 

оптових торговельних підприємствах 

Заняття 12-13. 

1. Порядок складання та бухгалтерської 

обробки звітності матеріально 

відповідальних осіб про рух товарів.  

2. Організація аналітичного та вартісного 

обліку товарів.  

Заняття 14-15. 

1. Зміст та завдання інвентаризації товарів.  

2. Порядок проведення інвентаризації 

товарів. 

3. Документальне оформлення інвентар-

ризації товарів. 

8 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

18 
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4. Синтетичний облік результатів 

інвентаризації товарів. 

4. Синтетичний облік результатів 

інвентаризації товарів. 

Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на оптових 
підприємствах 
Лекція 11.  
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів.  
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Лекція 12.  
1. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
2. Облік адміністративних витрат. 
3. Облік витрат на збут.  
4. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

4 Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на оптових 
підприємствах 
Заняття 16-17. 
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів.  
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Заняття 18-19. 
1. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
2. Облік адміністративних витрат. 
3. Облік витрат на збут.  
4. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

8 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

18 

Змістовий модуль 2. Особливості обліку на роздрібних торговельних підприємствах 
Тема 6. Порядок визнання та оцінки товарів 
на роздрібних торговельних підприємствах. 
Облік надходження товарів на роздрібних 
торговельних підприємствах 

Лекція 13-14.  
1. Порядок ціноутворення в роздрібній 
торгівлі.  
2. Способи обліку товарів в роздрібній 
торгівлі, їх недоліки і переваги. 
3. Порядок оцінки та обліку товарів.  
4. Облік надходження товарів. 

4 Тема 6. Порядок визнання та оцінки товарів 
на роздрібних торговельних підприємствах. 
Облік надходження товарів на роздрібних 
торговельних підприємствах 

Заняття 20-21.  
1. Порядок ціноутворення в роздрібній 
торгівлі.  
2. Способи обліку товарів в роздрібній 
торгівлі, їх недоліки і переваги. 
Заняття 22-23.  
1. Порядок оцінки та обліку товарів. 
2. Облік надходження товарів. 

8 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

18 
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Тема 7. Облік реалізації та інших товарних 
операцій на роздрібних торговельних 
підприємствах 
Лекція 15. 
1. Порядок застосування РРО при здійсненні 
розрахункових операцій за готівку.  
2. Синтетичний облік реалізації та іншого ви-
буття товарів. 
3. Документальне оформлення і облік виїзної 
торгівлі.  
Лекція 16. 
1. Документальне оформлення і облік ко-
місійної торгівлі. 
2. Документальне оформлення та 
синтетичний облік переоцінки товарів.  
3. Документальне оформлення та синте-
тичний облік псування товарів. 

4 Тема 7. Облік реалізації та інших товарних 
операцій на роздрібних торговельних 
підприємствах 
Заняття 24-25. 
1. Порядок застосування РРО при здійс-
ненні розрахункових операцій за готівку.  
2. Синтетичний облік реалізації та іншого 
вибуття товарів. 
3. Документальне оформлення і облік 
виїзної торгівлі.  
Заняття 26-27. 
1. Документальне оформлення і облік ко-
місійної торгівлі. 
2. Документальне оформлення та 
синтетичний облік переоцінки товарів.  
3. Документальне оформлення та синте-
тичний облік псування товарів. 

8 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

18 

Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на 
роздрібних торговельних підприємствах 
Лекція 17. 
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів у роздрібній торгівлі.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Лекція 18.  
1. Облік і розподіл торгової націнки. 
2. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
3. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів.  

4 Тема 6. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на 
роздрібних торговельних підприємствах 
Заняття 28.  
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів у роздрібній торгівлі.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Заняття 29-30.  
1. Облік і розподіл торгової націнки. 
2. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
3. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

6 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

18 
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Таблиця 4 - Тематичний план навчальної дисципліни (заочна форма навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д

и
н

 

Змістовий модуль І . Торговельна діяльність в Україні та особливості обліку на оптових торговельних підприємствах  

Тема 1. Основи організації торговельної 

діяльності 

Лекція 1-2. 

1. Нормативно-правове регулювання 

торговельної діяльності на території України.  

2. Поняття та види торговельної діяльності.  

3. Порядок ліцензування торговельної 

діяльності. 

4. Порядок патентування торговельної 

діяльності. 

Лекція 3. 

1. Порядок сертифікації товарів. 

2. Правила продажу продовольчих товарів.  

3. Правила продажу непродовольчих товарів.  

4. Вплив особливостей торговельних підпри-

ємств на організацію бухгалтерського обліку. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Основи організації торговельної 

діяльності 

Заняття 1. 

1. Нормативно-правове регулювання 

торговельної діяльності на території 

України.  

2. Поняття та види торговельної діяльності.  

3. Порядок ліцензування торговельної 

діяльності. 

4. Порядок патентування торговельної 

діяльності. 

Заняття 2-3. 

1. Порядок сертифікації товарів. 

2. Правила продажу продовольчих товарів.  

3. Правила продажу непродовольчих товарів. 

4. Вплив особливостей торговельних підпри-

ємств на організацію бухгалтерського обліку. 

- Дати характеристику чинних 

нормативно- правових 

документів з регулювання 

торговельної діяльності, 

організації та ведення 

бухгалтерського обліку в 

торгівлі. 

Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. 

28 

Тема 2. Порядок визнання та оцінки товарів 

на  оптових торговельних підприємствах. 

Облік надходження товарів на оптових 

підприємствах 

Лекція 4.  

1. Порядок оцінки та обліку товарів на 

оптових торговельних підприємствах. 

2. Порядок приймання товарів за кількістю та 

якістю. 

Лекція 5. 

1. Документальне оформлення надходження 

2 Тема 2. Порядок визнання та оцінки товарів 

на  оптових торговельних підприємствах. 

Облік надходження товарів на оптових 

підприємствах 

Заняття 4. 

1.Порядок оцінки та обліку товарів на 

оптових торговельних підприємствах. 

2.Порядок приймання товарів за кількістю та 

якістю. 

Заняття 5-7. 

1. Документальне оформлення надходження 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

28 
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товарів.  

2. Синтетичний облік надходження товарів.  

3. Облік транспортно-заготівельних витрат, 

пов’язаних з придбанням товарів. 

товарів.  

2. Синтетичний облік надходження товарів.  

3. Облік транспортно-заготівельних витрат, 

пов’язаних з придбанням товарів. 

Тема 3. Облік реалізації та інших товарних 

операцій на оптових торговельних 

підприємствах 

Лекція 6.  

1. Документальне оформлення реалізації 

товарів.  

2. Синтетичний облік реалізації та іншого 

вибуття товарів.  

Лекція 7.  

1. Документальне оформлення та синтетичний 

облік переоцінки товарів.  

2. Документальне оформлення та синтетичний 

облік псування товарів. 

2 Тема 3. Облік реалізації та інших товарних 

операцій на оптових торговельних 

підприємствах 

Заняття 8-9. 

1. Документальне оформлення реалізації 

товарів.  

2. Синтетичний облік реалізації та іншого 

вибуття товарів.  

Заняття 10-11. 

1. Документальне оформлення та синте-

тичний облік переоцінки товарів.  

2. Документальне оформлення та 

синтетичний облік псування товарів. 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

28 

Тема 4. Звітність матеріально відповідальних 

осіб та аналітичний облік товарів на оптових 

торговельних підприємствах. Порядок 

проведення інвентаризації товарів на оптових 

торговельних підприємствах 

Лекція 8.  

1. Порядок складання та бухгалтерської 

обробки звітності матеріально відповідальних 

осіб про рух товарів.  

2. Організація аналітичного та вартісного 

обліку товарів.  

Лекція 9-10.  

1. Зміст та завдання інвентаризації товарів.  

2. Порядок проведення інвентаризації товарів. 

3. Документальне оформлення інвентаризації 

товарів. 

4. Синтетичний облік результатів 

інвентаризації товарів. 

2 Тема 4. Звітність матеріально відповідальних 

осіб та аналітичний облік товарів на оптових 

торговельних підприємствах. Порядок 

проведення інвентаризації товарів на 

оптових торговельних підприємствах 

Заняття 12-13. 

1. Порядок складання та бухгалтерської 

обробки звітності матеріально 

відповідальних осіб про рух товарів.  

2. Організація аналітичного та вартісного 

обліку товарів.  

Заняття 14-15. 

1. Зміст та завдання інвентаризації товарів.  

2. Порядок проведення інвентаризації 

товарів. 

3. Документальне оформлення 

інвентаризації товарів. 

4. Синтетичний облік результатів 

1 Виконати розрахункове зав-

дання для  самостійної робо-

ти. Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 

28 
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інвентаризації товарів. 

Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на оптових 
підприємствах 
Лекція 11.  

1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів.  
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Лекція 12.  
1. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
2. Облік адміністративних витрат. 
3. Облік витрат на збут.  
4. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

1 Тема 5. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на оптових 
підприємствах 

Заняття 16-17. 
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів.  
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Заняття 18-19. 
1. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
2. Облік адміністративних витрат. 
3. Облік витрат на збут.  
4. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

0,5 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

28 

Змістовий модуль 2. Особливості обліку на роздрібних торговельних підприємствах 
Тема 6. Порядок визнання та оцінки товарів 
на роздрібних торговельних підприємствах. 
Облік надходження товарів на роздрібних 
торговельних підприємствах 

Лекція 13-14.  
1. Порядок ціноутворення в роздрібній 
торгівлі.  
2. Способи обліку товарів в роздрібній 
торгівлі, їх недоліки і переваги. 
3. Порядок оцінки та обліку товарів.  
4. Облік надходження товарів. 

1 Тема 6. Порядок визнання та оцінки товарів 
на роздрібних торговельних підприємствах. 
Облік надходження товарів на роздрібних 
торговельних підприємствах 

Заняття 20-21.  
1. Порядок ціноутворення в роздрібній 
торгівлі.  
2. Способи обліку товарів в роздрібній 
торгівлі, їх недоліки і переваги. 
Заняття 22-23.  
1. Порядок оцінки та обліку товарів. 
2. Облік надходження товарів. 

1 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

28 
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Тема 7. Облік реалізації та інших товарних 
операцій на роздрібних торговельних 
підприємствах 
Лекція 15. 
1. Порядок застосування РРО при здійсненні 
розрахункових операцій за готівку.  
2. Синтетичний облік реалізації та іншого ви-
буття товарів. 
3. Документальне оформлення і облік виїзної 
торгівлі.  
Лекція 16. 
1. Документальне оформлення і облік ко-
місійної торгівлі. 
2. Документальне оформлення та 
синтетичний облік переоцінки товарів.  
3. Документальне оформлення та синте-
тичний облік псування товарів. 

1 Тема 7. Облік реалізації та інших товарних 
операцій на роздрібних торговельних 
підприємствах 
Заняття 24-25. 
1. Порядок застосування РРО при здійс-ненні 
розрахункових операцій за готівку.  
2. Синтетичний облік реалізації та іншого ви-
буття товарів. 
3. Документальне оформлення і облік виїзної 
торгівлі.  
Заняття 26-27. 
1. Документальне оформлення і облік ко-
місійної торгівлі. 
2. Документальне оформлення та 
синтетичний облік переоцінки товарів.  
3. Документальне оформлення та синте-
тичний облік псування товарів. 

1 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

28 

Тема 8. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на 
роздрібних торговельних підприємствах 
Лекція 17. 
1. Умови визнання доходів і витрат від 

реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 

товарів у роздрібній торгівлі.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 

товарів.  
Лекція 18.  
1. Облік і розподіл торгової націнки. 
2. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
3. Порядок формування і облік фінансових ре-
зультатів від реалізації товарів.  

1 Тема 6. Облік доходів, витрат і фінансових 
результатів від реалізації товарів на 
роздрібних торговельних підприємствах 
Заняття 28.  
1. Умови визнання доходів і витрат від 
реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
2. Оцінка доходів і витрат від реалізації 
товарів у роздрібній торгівлі.  
3. Облік доходів від реалізації товарів.  
4. Облік вирахувань з доходу від реалізації 
товарів.  
Заняття 29-30.  
1. Облік і розподіл торгової націнки. 
2. Порядок формування і облік собівартості 
реалізованих товарів. 
3. Порядок формування і облік фінансових 
результатів від реалізації товарів. 

0,5 Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної робо-
ти. Опрацювати нормативно-
правові документи, рекомен-
довані викладачем за темою 

26 

Разом 12  6  222 
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Розділ 5 «Система оцінювання знань студентів» 

 

Таблиця 5 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Види робіт 
Максимальна 

кількість 

балів 
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 6-8): відвідування занять (8 балів); захист домашнього 

завдання (8 балів); обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання 

навчальних завдань (8 балів); завдання самостійної роботи (8 балів); 

тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Разом 100 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та проведенням 

підсумкового контролю 

 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Основні  

1. Блакитна Г.В. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному 

господарстві / Г.В. Блакитна, І.О. Гладій, О.М. Дзюба, О.Т. Бровко. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2019. – 288 с. 

2. Загородній А. Г. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: 

[навч. пос.] / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. – 

Львів : В-во Львівської політехніки, 2014. – 216 с. 

3. Кім Г.В. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та 

порядок їх заповнення: навч. посіб. / Ю. Г. Кім. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2017. – 600 с. 

4. Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : 

навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. 

Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ, 2015. – 196 с.  
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5. Крупка Я.Д. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. 

посібник / Я.Д. Крупка, М.Б. Кулинич, А.Т. Сафарова. – Луцьк: Вежа-Друк, 

2016. – 452 с. 

6. Куцик П.О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: 

навч. посіб. / П.О. Куцик, Л.І. Коваль, Ф.Ф. Макарук. – Львів: "Магнолія-

2006", 2016. – 504 с. 

7. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. [для студ. 

Вищих навч. закл.] / В.Я. Плаксієнко, Ю.А. Верига, В.А. Кулик. Є.А. 

Карпенко. – Київ : ЦУЛ. 2019. – 509 с. 
 

 

Web-ресурси 
 

1. http:// www.zakon.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України  

2.  http://www.minfin.gov.ua  –  офіційний  сайт  Міністерства  фінансів України 

3.  http://www.vobu.com.ua  –  електронна  версія  газети  «Все  про 

бухгалтерський облік»  

4.  http://www.uacaa.org – офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів 

 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 Програмні  продукти М.Е.Doc та FreeZvit.  

 

 

 
 

 

 

 


