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1. . Загальна характеристика навчальної дисципліни
Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни
1. Місце в структурно-логічній схемі підготовки – базовими для вивчення навчальної
дисципліни є навчальні дисципліни «Основи бухгалтерського обліку», Фінансовий облік
(базовий рівень), Тренінг 1. Нормативно-правове забезпечення та бухгалтерський облік у
бізнесі, Фінансовий облік (поглиблений рівень).
2. Кількість кредитів за ЄКТС 6
3. Кількість модулів 2
4. Обов’язкова у відповідності до навчального плану
5. Курс - 2
6. Семестр - 2
7. Кількість годин: – загальна кількість: 2 семестр 180 год.
- лекції: 2 семестр 18 год.
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 2 семестр 54 год.
- самостійна робота: 2 семестр 108 год.
- вид підсумкового контролю: 2 семестр - ПМК

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з
навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни: набуття спеціальних теоретичних знань і
практичних навичок ведення бухгалтерського обліку з врахуванням видів
діяльності суб’єктів господарювання та галузевих нормативних документів з
метою надання інформації користувачам для прийняття ефективних
управлінських рішень.
Завдання навчальної дисципліни:
– сформувати у студентів систему знань з організації і ведення
бухгалтерського обліку в розрізі видів діяльності підприємств;
– сформувати практичні навички з використання методичних прийомів
документального оформлення, звітності МВО, обліку господарських операцій і
калькулювання собівартості продукції та послуг в діяльності підприємств за
різними видами економічної діяльності.
Таблиця 2. Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач та
програмні результати
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

Програмні результати
навчання

Загальні компетентності

ПР03. Визначати сутність
об’єктів
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській
діяльності;
ПР05. Володіти методичним
інструментарієм
обліку,
аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування господарської
діяльності підприємств.
ПР06. Розуміти особливості
практики здійснення обліку,
аналізу, контролю, аудиту та

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК03. Здатність працювати в команді
ЗК04.Здатність працювати автономно
ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності
ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і
комунікаційних технологій
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції
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суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення
СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в
практичній діяльності суб’єктів господарювання
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави

оподаткування
діяльності
підприємств
різних
форм
власності,
організаційноправових
форм
господарювання
та
видів
економічної діяльності.

3. Програма навчальної дисципліни
Модуль І «Бухгалтерський облік на виробничих, будівельних та
сільськогосподарських підприємствах»
Тема 1. Бухгалтерський облік у промисловості.
Завдання бухгалтерського обліку на виробничих підприємствах. Вплив
організаційно-технологічних особливостей виробничих підприємств на
організацію бухгалтерського обліку. Особливості документального оформлення
руху запасів на виробничих підприємствах різних галузей економіки. Звітність
матеріально відповідальної особи з руху виробничих запасів
Визнання та класифікація виробничих витрат. Калькулювання та облік
формування собівартості продукції у різних галузях виробництва. Облік витрат
допоміжних виробництв. Облік і оцінка незавершеного виробництва. Облік
супутньої продукції. Облік виробничих відходів. Облік втрат від браку у
виробництві.
Тема 2. Бухгалтерський облік у будівництві.
Вплив галузевих особливостей на методику обліку в будівництві.
Особливості документування операцій в будівництві. Особливості обліку
виробничих запасів у будівництві Порядок складання та бухгалтерська обробка
виробничого звіту. Облік тимчасових будівель і споруд
Склад витрат на виконання будівельно-монтажних робіт. Облік витрат
будівельних організацій. Калькулювання собівартості продукції в будівництві.
Моделювання обліку витрат з використанням особливостей будівельного
виробництва. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного
контракту.
Тема 3. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах.
Значення сільськогосподарських підприємств та їх особливості. Завдання
бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах.
Вплив
галузевих особливостей на методику обліку в сільгосппідприємствах
Правові аспекти обліку землі. Земельний податок. Облік оренди земельних
ділянок і паїв. Облік капітальних витрат на поліпшення земель.
Відповідальність за порушення земельного законодавства.
Визнання та оцінка біологічних активів. Механізм визначення
справедливої вартості біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
Облік довгострокових біологічних активів рослинництва. Облік поточних
біологічних активів рослинництва. Облік довгострокових біологічних активів
тваринництва. Облік поточних біологічних активів тваринництва. Переоцінка
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біологічних активів на дату балансу. Документальне оформлення з руху
біологічних активів та відображення в регістрах бухгалтерського обліку.
Облік витрат основного виробництва сільськогосподарської продукції.
Облік витрат у допоміжних та обслуговуючих виробництвах. Облік витрат і
виходу продукції рослинництва, калькулювання її собівартості. Облік витрат і
виходу продукції тваринництва, калькулювання її собівартості. Облік витрат і
виходу продукції промислових виробництв та калькулювання її собівартості.
Страхування сільгоспвиробників. Документальне оформлення операцій з обліку
витрат та виходу сільськогосподарської продукції та відображення інформації в
регістрах бухгалтерського обліку.
Первісне
визнання
сільськогосподарської
продукції.
Оцінка
сільськогосподарської продукції при первісному визнанні. Документальне
оформлення операцій із руху сільськогосподарської продукції. Облік продукції
сільськогосподарського виробництва.
Особливості оплати праці в сільському господарстві. Особливості обліку у
фермерських господарствах
Модуль ІІ «Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей»
Тема 4. Бухгалтерський облік на підприємствах автомобільного
транспорту.
Вплив особливостей діяльності автотранспортних підприємств на
організацію обліку. Завдання бухгалтерського обліку в автотранспортних
підприємствах. Особливості документального оформлення операцій на
підприємствах автомобільного транспорту.
Облік документів суворої звітності. Облік пально-мастильних матеріалів.
Облік запасних частин.
Особливості обліку перевезень і
калькулювання собівартості
автотранспортних послуг підприємств
Тема 5. Бухгалтерський облік у готельному господарстві.
Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних
послуг. Завдання бухгалтерського обліку у готельному господарстві.
Особливості оподаткування та обліку готельних послуг. Особливості
документального оформлення операцій в готельному бізнесі. Особливості облік
витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу
Тема 6. Бухгалтерський облік у туристичній діяльності.
Характеристика туристичної діяльності. Завдання бухгалтерського обліку
у туристичній діяльності. Документальне оформлення туристичних послуг.
Особливості оподаткування та обліку туристичної діяльності. Облік
туристичної діяльності туроператора. Облік діяльності тур агента. Облік
придбання путівок.
Тема 7. Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві
та в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.
Характеристика підприємств житлово-комунального господарства та
особливості їх оподаткування. Завдання бухгалтерського обліку у житлово-
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комунальному господарстві та в об’єднаннях співвласників багатоквартирних
будинків. Особливості обліку на підприємствах житлово-комунального
господарства. Склад та облік доходів підприємств житлово-комунального
господарства і розрахунків зі споживачами послуг. Облік витрат підприємств
житлово-комунального господарства. Особливості обліку та нарахування
амортизації основних засобів.
Організаційні та правові питання створення і функціонування об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ).
Особливості оподаткування та обліку в ОСББ. Доходи та витрати ОСББ і
особливості відображення їх в обліку. Методика бухгалтерського обліку в
ОСББ. Організація обліку в ОСББ
4. Тематичний план навчальної дисципліни
Таблиця 3. Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)
Модуль 1. Бухгалтерський облік на виробничих, будівельних та сільськогосподарських
підприємствах
Тема 1. Облік витрат та
Практичне заняття 1. Основи
калькулювання
побудови і загальні принципи
собівартості у
обліку у промисловості.
1. Завдання бухгалтерського обліку
промисловості
Лекція 1. Основи побудови на виробничих підприємствах.
організаційноі загальні принципи обліку 2. Вплив
технологічних
особливостей
у промисловості. Облік
виробничих
підприємств
на
запасів
1. Вплив
організаційно- організацію
бухгалтерського
технологічних особливостей обліку.
Підготувати
виробничих підприємств на 3.Визнання
та
класифікація доповідь на тему
«Особливості
організацію бухгалтерського виробничих витрат.
калькулювання
обліку.
Практичне заняття 2. Облік
собівартості
2. Особливості
запасів на виробничих
1, 5, 12, 19.
готової продукції
документального
підприємствах
20, 25, 30, 32,
на …..
оформлення руху запасів на 1. Особливості
документального підприємствах»
33, 34, 36, 47,
виробничих підприємствах оформлення руху запасів на
48, 55, 57, 58
(галузь
різних галузей економіки.
виробничих підприємствах різних
виробничого
3. Звітність
матеріально галузей економіки.
підприємства
відповідальної особи з руху 2. Звітність
матеріально
обрати
самостійно)
виробничих запасів
відповідальної особи з руху
4. Визнання та класифікація виробничих запасів
виробничих витрат.
Лекція 2. Калькулювання
Практичне заняття 3. Облік
собівартості продукції.
витрат на виробництво і
Облік супутньої продукції калькулювання собівартості
та втрат від браку
продукції
1. Калькулювання та облік 1. Визнання
та
класифікація
формування
собівартості виробничих витрат.
продукції у різних галузях 2. Калькулювання
та
облік
Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

8

Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)
виробництва.
2. Облік витрат допоміжних
виробництв.
3. Облік
і
оцінка
незавершеного виробництва.
4. Облік
супутньої
продукції.
5. Облік
виробничих
відходів.
6. Облік втрат від браку у
виробництві.

Тема 2. Бухгалтерський
облік у будівництві
Лекція 3. Особливості
обліку у будівництві
1. Вплив
галузевих
особливостей на методику
обліку в будівництві.
2. Особливості
документування операцій в
будівництві.
3. Особливості
обліку
виробничих
запасів
у
будівництві
4. Порядок складання та
бухгалтерська
обробка
виробничого звіту.
5. Облік
тимчасових
нетитульних споруд
Лекція 4. Облік витрат та
калькулювання
собівартості у будівництві
1. Склад
витрат
на
виконання
будівельномонтажних робіт.
2. Облік витрат будівельних
організацій.
3. Калькулювання
собівартості продукції в
будівництві.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
формування собівартості продукції
у різних галузях виробництва.
3. Облік
витрат
допоміжних
виробництв.
Практичне заняття 4.
Особливості обліку зворотних
відходів та супутньої продукції
1. Облік і оцінка незавершеного
виробництва.
2. Облік супутньої продукції.
3. Облік виробничих відходів.
Практичне заняття 5.
Особливості обліку окремих
напрямів виробничої діяльності
1.
Поняття та класифікація
браку у виробництві
4. Облік втрат від браку у
виробництві.
5. Порядок
складання
та
бухгалтерська
обробка
виробничого звіту.
Практичне заняття 6. Загальні
положення обліку у будівництві
1. Значення будівельної галузі та
її особливості.
2. Вплив
особливостей
будівельної галузі на методику
обліку витрат та доходів.
3. Особливості документування
операцій в будівництві.
Практичне заняття 7.
Особливості обліку у будівництві
1. Особливості обліку виробничих
запасів у будівництві.
Порядок
складання
та
бухгалтерська
обробка
виробничого звіту.
Облік тимчасових нетитульних
споруд
Практичне заняття 8. Облік
витрат та калькулювання
собівартості у будівництві
1. Склад витрат на виконання
будівельно-монтажних робіт.
2. Облік
витрат
будівельних
організацій.
3. Калькулювання
собівартості
продукції в будівництві.
4. Моделювання обліку витрат з
використанням
особливостей

Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)

Підготувати
реферат на одну з
тем:
1.
Особливості
обліку
і
калькулювання
об’єктів
житлового
будівництва»
2.
Особливості
обліку
і
калькулювання
об’єктів
промислового
будівництва
3.
Особливості
обліку
і
калькулювання
об’єктів
транспортного
будівництва

1, 5, 11, 19.
20, 21, 22, 25,
30, 32, 33, 34,
36, 47, 48, 55,
57, 58
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Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)
4. Моделювання
обліку
витрат з використанням
особливостей будівельного
виробництва.
5. Визнання
доходів
і
витрат за період виконання
будівельного контракту.
Тема 3. Бухгалтерський
облік у
сільськогосподарських
підприємствах
Лекція 5. Облік
біологічних активів
1. Визнання
та
оцінка
біологічних активів.
2. Механізм
визначення
справедливої
вартості
біологічних
активів
та
сільськогосподарської
продукції.
3. Облік
довгострокових
біологічних
активів
рослинництва.
4. Облік
поточних
біологічних
активів
рослинництва.
5. Облік
довгострокових
біологічних
активів
тваринництва.
6. Облік
поточних
біологічних
активів
тваринництва.
7. Переоцінка біологічних
активів на дату балансу.
8. Документальне
оформлення
з
руху
біологічних
активів
та
відображення в регістрах
бухгалтерського обліку.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)

будівельного виробництва.
5. Визнання доходів і витрат за
період виконання будівельного
контракту.

Практичне заняття 9.
Особливості обліку в аграрному
секторі економіки
1. Значення
сільськогосподарських
підприємств та їх особливості.
2. Завдання
бухгалтерського
обліку у сільськогосподарських
підприємствах.
3. Вплив галузевих особливостей
на
методику
обліку
в
сільгосппідприємствах
Практичне заняття 10. Облік
землі та земельних відносин
1. Правові аспекти обліку землі.
2. Земельний податок.
3. Облік
оренди
земельних
ділянок і паїв.
4. Облік капітальних витрат на
поліпшення земель.
6. Відповідальність за порушення
земельного законодавства.
Практичне заняття 11. Облік
довгострокових біологічних
активів
1. Визнання та оцінка біологічних
активів.
2. Механізм
визначення
справедливої вартості біологічних
активів та сільськогосподарської
продукції.
3. Облік
довгострокових
біологічних активів рослинництва.
Практичне заняття 12. Облік
поточних біологічних активів
1. Облік поточних біологічних
активів рослинництва.
2. Облік
довгострокових
біологічних активів тваринництва.
3. Облік поточних біологічних
активів тваринництва.
4. Переоцінка біологічних активів
на дату балансу.

Підготувати
доповіді на тему
«Проблеми
обліку в аграрних
підприємствах»

1, 2, 5, 8, 19.
20, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 36,
47, 48, 55, 57,
58
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Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)

Лекція 6. Облік витрат
виробництва та виходу
сільськогосподарської
продукції, калькулювання
її собівартості
1.
Облік
витрат
і
виходу продукції основного
виробництва
сільськогосподарської
продукції
2.
Облік
витрат
у
допоміжних
та
обслуговуючих
виробництвах.
3.
Облік
витрат
і
виходу
продукції
рослинництва,
калькулювання її
4.
Документальне
оформлення операцій з
обліку витрат та виходу
сільськогосподарської
продукції та відображення
інформації
в
регістрах
бухгалтерського обліку.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття
5. Документальне оформлення з
руху біологічних активів та
відображення в регістрах
бухгалтерського обліку.
Практичне заняття 13. Облік
витрат виробництва та виходу
продукції рослинництва
1. Облік
витрат
основного
виробництва
сільськогосподарської продукції.
2. Облік витрат у допоміжних та
обслуговуючих виробництвах.
3. Облік витрат і виходу продукції
рослинництва, калькулювання її
собівартості.
Практичне заняття 14. Облік
витрат виробництва та виходу
продукції тваринництва,
промислових виробництв
1. Облік витрат і виходу продукції
тваринництва, калькулювання її
собівартості.
2. Облік витрат і виходу продукції
промислових
виробництв
та
калькулювання її собівартості.
4. Документальне оформлення
операцій з обліку витрат та виходу
сільськогосподарської продукції та
відображення інформації в
регістрах бухгалтерського обліку.
Практичне заняття 15. Облік
готової сільськогосподарської
продукції та особливості оплати
праці у сільськогосподарських
підприємствах
1. Первісне
визнання
сільськогосподарської продукції.
2. Оцінка сільськогосподарської
продукції
при
первісному
визнанні.
3. Документальне
оформлення
операцій
із
руху
сільськогосподарської продукції.
4. Облік
продукції
сільськогосподарського
виробництва.
6. Особливості оплати праці в
сільському господарстві.
Особливості обліку у фермерських
господарствах

Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)
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Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)
Модуль 2 „ Бухгалтерський облік на підприємствах різних галузей ”

Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)

Тема 4. Бухгалтерський
облік на підприємствах
автомобільного
транспорту
Лекція 7. Бухгалтерський
облік на підприємствах
автомобільного
транспорту
1.
Вплив особливостей
діяльності та нормативноправового
регулювання
автотранспортних
підприємств на організацію
обліку.
2. Завдання
бухгалтерського обліку в
автотранспортних
підприємствах.
3. Особливості
документального
оформлення операцій на
підприємствах
автомобільного транспорту.
4. Облік документів суворої
звітності.
5. Облік пально-мастильних
матеріалів.
6. Облік запасних частин.
7. Облік перевезень
8. Особливості
калькулювання собівартості
автотранспортних послуг
Тема 5. Бухгалтерський
облік у готельному
господарстві
1. Загальні
положення
організації
готельного
бізнесу та обліку готельних
послуг.
2. Завдання
бухгалтерського обліку у
готельному господарстві.
3. Особливості
оподаткування та обліку
готельних послуг.
4. Особливості
документального
оформлення операцій в
готельному бізнесі.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Практичне заняття 16. Загальні
положення обліку на
підприємствах автомобільного
транспорту
1. Вплив особливостей діяльності
автотранспортних підприємств на
організацію обліку.
2. Завдання
бухгалтерського
обліку
в
автотранспортних
підприємствах.
3. Особливості документального
Сформувати в
оформлення
операцій
на
електронному
підприємствах
автомобільного
вигляді
транспорту.
«портфель
Практичне заняття 17.
нормативноОсобливості обліку запасів на
правових
автотранспортних
документів
підприємствах
бухгалтера, що
1. Облік
документів
суворої
працює на
звітності.
автотранспортних
2. Облік
пально-мастильних підприємствах».
матеріалів.
3. Облік запасних частин.
Практичне заняття 18.
Особливості обліку перевезень і
калькулювання собівартості
автотранспортних послуг
1. Облік перевезень
2. Особливості калькулювання
собівартості автотранспортних
послуг автотранспортних
підприємств
Практичне заняття 19. Загальні
положення обліку у готельному
господарстві
1. Загальні положення організації
готельного бізнесу та обліку
Сформувати в
готельних послуг.
електронному
2. Завдання
бухгалтерського
вигляді
обліку у готельному господарстві.
«портфель
нормативно3. Особливості оподаткування та
правових
обліку готельних послуг.
документів
Практичне заняття 20. Облік
бухгалтера
витрат і калькулювання
готелю».
собівартості готельних послуг
1. Особливості документального
оформлення операцій в готельному
бізнесі.
2. Особливості облік витрат і

1, 5, 11, 15,
20, 24, 25, 26,
30, 32, 33, 34,
47, 48, 55, 57,
58

30, 32, 33, 34,
47, 48, 55, 57,
58
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Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)
5. Особливості
облік
витрат
і
доходів
у
підприємствах готельного
бізнесу
Тема 6. Бухгалтерський
облік у туристичній
діяльності
Лекція 8. Бухгалтерський
облік у туроператора
1.
Характеристика
туристичної діяльності.
2.
Завдання
бухгалтерського обліку у
туристичній діяльності.
3.
Документальне
оформлення
туристичних
послуг.
4.
Особливості
оподаткування та обліку
туристичної діяльності.
5. Облік
туристичної
діяльності туроператора.
6. Облік діяльності тур
агента.
Облік придбання
путівок.
Тема 7. Бухгалтерський
облік у житловокомунальному
господарстві та в
об’єднаннях співвласників
багатоквартирних
будинків
Лекція 9. Бухгалтерський
облік у житловокомунальному
господарстві
1.
Характеристика
підприємств
житловокомунального господарства
та
особливості
їх
оподаткування.
2.
Завдання
бухгалтерського обліку у
житлово-комунальному
господарстві
та
в
об’єднаннях співвласників
багатоквартирних будинків.
3.
Особливості обліку
на підприємствах житловокомунального господарства.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)

доходів
у
підприємствах
готельного бізнесу
Практичне заняття 21.
Особливості туристичній
діяльності
1. Характеристика
туристичної
діяльності.
2. Завдання
бухгалтерського
обліку у туристичній діяльності.
Практичне заняття 22.
Бухгалтерський облік у
туристичній діяльності
1. Документальне
оформлення
туристичних послуг.
2. Особливості оподаткування та
обліку туристичної діяльності.
Практичне заняття 23.
Особливості обліку у тур
операторів та турагентів
1. Облік туристичної діяльності
туроператора.
2. Облік діяльності тур агента.
3. Облік придбання путівок.
Практичне заняття 24.
Особливості бухгалтерського
облік у житлово-комунальному
господарстві
1. Характеристика
підприємств
житлово-комунального
господарства та особливості їх
оподаткування.
2. Завдання
бухгалтерського
обліку у житлово-комунальному
господарстві та в об’єднаннях
співвласників
багатоквартирних
будинків.
3. Особливості
обліку
на
підприємствах
житловокомунального господарства.
Практичне заняття 25.
Бухгалтерський облік доходів і
витрату житлово-комунальному
господарстві
1. Склад та облік доходів
підприємств
житловокомунального господарства і
розрахунків зі споживачами
послуг.

Підготувати
реферат на одну з
тем
1. Особливості та
проблеми обліку
в туроператорів
2. Особливості та
проблеми обліку
в турагентів

30, 32, 33, 34,
47, 48, 55, 57,
58

Сформувати в
електронному
вигляді
«портфель
нормативноправових
документів
бухгалтера
житловокомунального
господарства».

30, 32, 33, 34,
47, 48, 55, 57,
58
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Назва теми (лекці) та
питання теми (лекції)
Склад
та
облік
доходів
підприємств
житлово-комунального
господарства і розрахунків
зі споживачами послуг.
5.
Облік
витрат
підприємств
житловокомунального господарства.
6.
Особливості обліку
та нарахування амортизації
основних засобів.
4.

5.

Назва теми та питання
семінарського, практичного або
лабораторного заняття

Завдання
Інформаційні
самостійної
джерела
робота у розрізі (порядковий
тем
номер за
переліком)

2. Облік
витрат
підприємств
житлово-комунального
господарства.
Практичне заняття 26.
Особливості діяльності
об’єднаннь співвласників
багатоквартирних будинків
1. Організаційні
та
правові
питання
створення
і
функціонування
об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків (далі ОСББ)
2. Особливості
організації
та
методики
обліку,
складання
звітності та оподаткування в ОСББ
Практичне заняття 27.
Бухгалтерський облік в
об’єднаннях співвласників
багатоквартирних будинків
1. Особливості обліку витрат,
доходів і фінансових результатів
ОСББ
2. Особливості обліку активів,
капіталу і зобов’язань ОСББ

Система поточного та підсумкового контролю знань студентів

Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання
навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань
самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт
(поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою.
Загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як
середньоарифметична за формулою:
(М1+М2)/2,

(1)

де М1, М2 – модуль 1, модуль 2.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни дорівнює загальній оцінці за
поточний модульний контроль.
З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх
видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки
можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки за
умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим
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навчальним планом підготовки студентів і робочою програмою з навчальної
дисципліни незалежно від результатів виконання.
Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної
діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри,
враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни
(відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності,
виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі).
Таблиця 4. Шкала оцінювання знань студентів за результатами
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Облік за видами
економічної діяльності»

90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка за
шкалою
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-59

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання

0-34

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

Сума балів за всі види
навчальної діяльності

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо

Студенти можуть також отримати додаткову кількість балів за участь у
науково-дослідній та навчально-методичній роботі кафедри.
Таблиця 5. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з
вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної
діяльності»
Форма роботи
1. Навчальна

2. Науково-дослідна

3. Інші форми
(зазначити, які саме)
Разом

Вид роботи
Підготовка навчальної бухгалтерії
Підготовка презентацій
Доповідь на наукових студентських конференціях
Участь у наукових гуртках та студентських клубах
Участь у студентських конкурсах та олімпіадах
Підготовка та публікація наукових статей і тез
Участь у навчально-методичних розробках кафедри
Участь у виконанні кафедральної НДР
не передбачено

Бали
2
2
4
4
3
6
5
4
х
30

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення
навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати
100 балів
Результати підсумкового контролю знань заносяться до індивідуального
навчального плану студента та до відомості обліку успішності
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6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу
Кожна тема навчальної дисципліни «Облік за видами економічної
діяльності» подається у вигляді презентації, підготовленої у програмі Microsoft
Office Power Point і потребує наявності в аудиторії мультимедійного проектора.
Практичні заняття проводяться з використання програмного пакету
Microsoft Office.
7. Рекомендовані джерела інформації
ОСНОВНІ
Нормативно-правові акти
1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.
3. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Наказ
Міністерства фінансів України від 01.07.1997 р. № 141 [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97.
4. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету
статистики України від 13.01.2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0114-04.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 3.
6.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ
Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=293629.
7.Методичні рекомендація з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ
Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293623&cat_id=293536.
8.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів: Наказ
Міністерства фінансів України від 29.12.2006 р. № 1315 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293605&cat_id=293536.
9.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів:
Наказ Міністерства фінансів України від 16.11.2009 № 1327 [Електронний ресурс].
–
Режим
доступу
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=233413.
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10.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат: Наказ
Міністерства фінансів України від 01.11.2010 р. № 1300 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу
http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?art_id=293635&cat_id=293536.
11.Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт,
послуг) на транспорті: Наказ Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. №
65
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://golovbukh.ua/regulations/1521/8202/8203/461972/.
12.Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних
робіт: наказ Мінрегіонбуду № 573 від 31.12.2010 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: https://i.factor.ua/ukr/law/.
13.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,
послуг) у промисловості: Наказ Міністерства промислової політики від 09.07.2007
р.
№
373
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/1932.
14.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від
07.02.2013
№
73
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
15.Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному
транспорті: Наказ М-ва транспорту України від 10.02.98 р. № 43. Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
https://www.zakon-inormativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=654028&me
nu=23223
16.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VІ//
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/275517.
17.Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88 [Електронний
ресурс] . – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.
18.Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства
фінансів України від 02.09.2014р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
19.Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // База даних інформаційноправової системи «ЛІГА». [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http//www.liga.net.
20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ
Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 р. – зі змінами та
доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.
21.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» :
наказ Міністерства фінансів України № 205 від 28.04.2001 р. – зі змінами та
доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.
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22.Правила визначення вартості будівництва : ДСТУ Б.Д.1.1-2013. — [Чинний
від 2014-01- 01]. — К.: Мін регіон України, 2013. — 97 с. — (Національний
стандарт України).
23.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон
України від 16.07.1999 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/996-14.
24.
Про автомобільний транспорт: Закон України від 05.04.01р. № 2344
XIV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2344-14.
25.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон
України від 02.02.2015 р. № 222-XIІІ зі змінами та доповненнями [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/222-19/page3.
26.
Про транспортно-експедиторську діяльність: Закон України від
01.07.04 р. №1955-IV. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1955-15
27.
Про туризм: Закон України від 18.11.03 р. № 1282- IV зі змінами та
доповненнями
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80.
28.
Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. №
973-IV зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/973-15.
29.
Про затвердження Положення про документальне забезпечення
записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України № 88
від 24.05.1995 р. зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/ show/z0168-95.
Основна література
30.
Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч.
посібник / П.Й. Атамас. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2010. – 392 с.
31.
Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч.
посібник / А. Г. Загородній, І. Й. Яремко, Л. М. Пилипенко, А. С. Мороз. –
Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2014. – 216 с.
32.
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах
України / За заг.ред. А.М. Коваленко. – Дніпропетровськ: ВКК «Баланс-Клуб»,
2009. – 736 с.
33.
Карпенко О. В. Облік за видами економічної діяльності
[Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студентів спеціальності
071 «Облік і оподаткування» освітня програма «Облік і аудит» ступеня
бакалавра / О. В. Карпенко, Є. А. Карпенко. – Полтава : ПУЕТ, 2019. – 182 с. –
Режим доступу: локальна мережа ПУЕТ
34.
Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки: підручник /
В.С.Лень, В.В. Гливенко (за редакцією Леня В.С.). — Чернігів: ЧДТУ, — 2013.
— 451 с.
Додаткові джерела
35.
Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних
кооперативах [підручник]: / За заг. ред. Плаксієнка В. Я. / В. Я. Плаксієнко, Л.
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О. Мармуль, Т. Г. Маренич, Т. Г. Камінська, М. І. Гордієнко, Г. Є. Павлова, С.
В. Скрипник, О. В. Ільчак. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 448 с.
36.
Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч. практ.
посібник / Н.I. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільіна, В.I. Кисла. – К.: ЦУЛ,
2010. – 536 с.
37.
Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб. /
Є.Ю. Шара, О.О. Бідюк, І.Є. Соколовська-Гонтаренко. – К.: Центр учб. л-ри,
2011. – 424 с.
38.
Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у промислових і
агросервісних підприємствах / Вербило О.Ф., Камінська Т.Г., Коробова Н.М./
За ред. О.Ф.Вербило : [підручник]. – Київ: Каравела, 2014. – 367 с.
39.
Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посібник / Ю.А.
Верига, Т.В. Гладких, М.М. Орищенко. − К.: ЦУЛ, 2012. − 438 с.
40.
Верига Ю. А. Словник нормативних термінів з фінансового
контролю: навч. посіб. / Ю. А. Верига, Г. О. Соболь. – К.: Центр учбової
літератури, 2014. – 168 с.
41.
Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник. - К.:
Центр учбової літератури, 2010. - 392 с..
42.
Жатько К. С. Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч.
посіб. / К. С. Жадько, В. В. Семенюта, Л. Ш. Олійник – К.: Центр учбової
літератури, 2008. – 112 с.
43.
Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та
національними стандартами: навч. посібник / І.В. Жолнер. – К.: ЦУЛ, 2012. –
368 с.
44.
Звітність підприємства: підручник / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М.
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