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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності: методологія та 
організація» спрямована на формування у аспірантів   системи знань з підготовки облікової 
інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень за різними 
видами економічної діяльності. Завданням дисципліни є вивчення концептуальних засад 
використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління 
підприємствами різних галузей та видів діяльності; набуття вмінь побудови та 
трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством Вивчення 
дисципліни покликане сформувати у аспірантів здатність виконувати наукові дослідження, 
досягати та апробовувати наукові результати з питань удосконалення обліку і 
оподаткування для забезпечення ефективного управління різними видами економічної 
діяльності. Результатом навчання є вміння застосовувати методичний інструментарій 
бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління та оподаткування 
підприємств різних видів діяльності.  

Структура дисципліни 
 

Години  Тема Результати навчання Завдання 

4 Тема 1. Бухгалтерський 
облік в інформаційній 
системі управління і 
оподаткування підприємств 
різних галузей та видів 
діяльності 

Знати структуру облікової інформації, її 
призначення та види, користувачів облікової 
інформації та їх інформаційні потреби, вимоги, 
яким має відповідати інформаційна система в 
обліку і звітності за видами економічної 
діяльності 

Тести, 
питання  
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6 
Тема 2.  Методологія та 
організація обліку в оптовій 
та роздрібній торгівлі 
 

Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування в оптовій і роздрібній торгівлі 

Кейси 
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Тема 3.  Організація обліку 
та оподаткування у 
закладах громадського 
харчування 

Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування у закладах громадського 
харчування 

Кейси  
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Тема 4.  Особливості 
обліку та оподаткування в 
капітальному  
будівництві 

 
Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування у будівельних фірмах та 
компаніях 

Кейси  
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Тема 5. Тема 5. 
Особливості побудови 
обліку і оподаткування у 
сільському господарстві 

Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування у сільськогосподарських 
підприємствах, фермерських господарствах 

Кейси  
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Тема 6. Бухгалтерський 
облік та оподаткування у 
підприємствах 
автомобільного транспорту  

 Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування у підприємствах, що здійснюють 
автомобільні перевезення 

Дискусії, 
тести 
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Тема 7. Облік та 
оподаткування в побуті, 
туризмі,  житловому 
господарстві та інших 
видах діяльності 

Володіти концептуальними основами 
методології побудови обліку, знати принципи 
побудови бухгалтерського обліку і звітності, 
організаційні особливості обліку та 
оподаткування у підприємствах з побутового 
обслуговування населення, туристичних фірмах, 
аптечному та комунальному господарстві 

Кейси 

 
 
 
 

Літературні джерела  
 

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навчальний посібник.  

К. : Центр учбової літератури, 2010.  392с. 

2. Базилюк А. В., Малишкін О.І. Бухгалтерський і податковий облік 

автотранспорту та перевезень: нав. посіб.   К.: ЦУЛ, 2011.  256 с. 



 

3 
 

3. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки: Навчальний посібник. / 

Г. П. Журавель, Я. Д. Крупка, М. С. Палюх, Л. О. Гуцайлюк, Т. І. Фаріон  

Тернопіль : Економічна думка, 1999.  449 с. 

4. Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах. 

[Навч. пос.] / М. Г. Михайлов, М. І Телегунь., А. М. Кадацька, О. О. Баранік.  К. 

: Центр учбової літератури, 2008. 472 с.  

5. Ватуля І. Д., Гладка Л. О. Організація обліку у фермерських господарствах: 

Навч. пос.  К.: ЦУЛ, 2009.  312 с.  

6. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: Навч. посіб.  К.: Знання, 2004.  

541 с. 

7. Загородній А. Г., Яремко І. Й., Пилипенко Л. М., Мороз А. С. Бухгалтерський 

облік за видами економічної діяльності: навч. пос.  Львів: В-во Львівської 

політехніки, 2014. 216 с. 

8. Задорожний, З. В., Ковальчук Є.К., Панасюк В.М. Облік в галузях економіки: 

навч. посіб.  К. : Хай-Тек Прес, 2011.  360 с. 

9. Захожай В. Б., Барась М .Ф., Матюха М. М., Бухгалтерський облік у галузях 

економіки:  Підручник.   Київ: МАУП, 2011. 968 с. 

10. Крупка Я. Д., Задорожний З. В., Мельник Р. О. Облік у будівництві: Підручник.  

К.: Знання, 2008.  631 с. 

11. Крупка Я. Д., Клинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік за видами 

економічної діяльності: навч. посібник  Луцьк: Вежа-Друк, 2016.  452 с. 

12. Крупка Я.Д. Теоретичні основи бухгалтерської науки . Стан і перспективи 

розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації. Монографія. / З.-М. В. 

Задорожний, Я. Д. Крупка, І.Я. Омецінська . Тернопіль: ТНЕУ, 2017. С. 7-15. 

13. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах 

постіндустріальної економіки: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2010. 652 с. 

14. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, 

перспективи розвитку : Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 548 с. 

15.  Максімова В. Ф., Кузіна Р. В., Степова Т. Г. Облік в галузях економіки. Одеса: 

ОДЕУ, 2010.  606 с. 

16. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затв. Наказом 

Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132. 

17. Методичні рекомендації з формування складу витрат по порядку їх планування 

в торговельній діяльності. Затв. Наказом Міністерства економіки та з питань 

Європейської інтеграції України від 22.05.2002 р. 

18. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт. Затв. Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 16.02.2004р. №30. 



 

4 
 

19. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях): Навчальний посібник  / З. В. 

Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. Тернопіль: 

Економічна думка ТНЕУ, 2012.  200 с. 

20. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу: монографія. 

Житомир: ЖДТУ, Вид Євенок О.О., 2017. 264 с. 

21. Рудницький В.С. та ін. Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу 

і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами 

господарювання : монографія; за ред. д-ра екон. наук, проф. В. С. Рудницького.  

Львів, ГАЛИЧ-ПРЕС, 2018.  275 с. 

22. Свідерській Є. І. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посібник.  К.: 

КНЕУ.  2008.  233 с. 

23. Тарасова Т. О. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

сталим розвитком підприємств торгівлі: монографія. Харків: Видавець 

Іванченко І. С., 2016. 360 с. 

24. Ashraf J., Uddin S. Management accounting research and structuration theory: a 

critical realist critique. Journal of Critical Realism.  2015.  № 14(5).  Р. 485–507. 

[DOI: 10.1179/1476743015Z.00000000079]. 

25. Ashraf J., Uddin S. New Public Management, cost savings and regressive effects: a 

case from a less developed country. Critical Perspectives on Accounting. 2016.  № 

41. Р. 18–33. [https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.07.002]. 

26. Modell S. Theoretical triangulation and pluralism in accounting research: a critical 

realist critique. Accounting, Auditing and Accountability Journal.  2015.  № 28(7).  

Р. 1138–1150. 

27. Everett J. , Neu D., Rahaman A. S., Maharaj G. Praxis, Doxa and research methods: 

reconsidering critical accounting. Critical Perspectives on Accounting.  2015.  № 32.  

Р. 37–44. [https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.04.004]. 

28. Rozheliuk V. M., Kalchenko О. М. Research of influence factors of professional 

competence on efficiency activity of accounting personnel. Науковий вісник 

Полісся.  2017. - № 4 (12). Ч. 2.  С. 137–143. 

29. Zeff  S. A. More Accounting Changes: Financial Reporting Through the Age of 

Crisis and Globalization, R.H. Herz. Emerald Group Publishing Limited, Bingley, 

UK (2016), 437 pp. The International Journal of Accounting. Volume 53, Issue 2. 

2018. Pages 163-164 https://doi.org/10.1016/j.intacc.2018.04.004. 

 

 

 

 
 



 

5 
 

 

Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання завдань відбувається 

із дозволу відділу аспірантури за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 

(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно  10 

Обговорення кейсів   20 

Дискусії з проблемних питань 20 

Індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-10) – тести, дискусії, кейси   40 

 
Шкала оцінювання аспірантів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


