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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Дисципліна «Галузевий бухгалтерський облік»» є обов’язковою дисципліною циклу 

професійної підготовки бакалаврів зі спеціальності «Облік і оподаткування» галузі знань 

«Управління та адміністрування».  

Вивчення навчальної дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» передбачає 

формування у майбутніх фахівців професійно зорієнтованих умінь і навичок щодо 

організації бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, 

автотранспорту, залізничного транспорту, торгівлі, громадського харчування, будівництва, 

житлово-комунального та  готельного господарства тощо.  

Дисципліна забезпечує формування таких компетентностей як 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; 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; здатність застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання;демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави; проводити аналіз господарської 

діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

здатність застосовувати знання щодо  економічних, технологічних, галузевих особливостей, 

організаційно-правових форм ведення агропромислового бізнесу та їх вплив на побудову 

системи обліку та звітності. 

В результаті вивчення дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» студен повинен: 

розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації; розуміти 

особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності; усвідомлювати особливості 

функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати 

розуміння їх ринкового позиціонування; аналізувати розвиток системи, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві; розуміти вимоги до діяльності 

за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Години 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

3 / 3 1. Облік у 

будівельному 

виробництві 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

будівельної галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації  

3 / 3 2. Облік у 

сільськогосподарських 

підприємствах 

Знати особливості управління 

сільськогосподарським підприємством, 

особливості практики здійснення обліку та 

оподаткування, здійснювати облік в 

діяльності підприємств  

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

3 / 3 3. Облік в 

автотранспортних 

підприємствах 

Знати особливості функціонування системи  

управління підприємством автомобільного 

транспорту, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

2 / 2 4. Особливості 

бухгалтерського 

обліку на 

підприємствах 

залізничного 

транспорту 

Знати особливості функціонування системи  

управління підприємством залізничного 

транспорту, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

3 / 3 5. Облік на 

підприємствах 

торгівлі 

Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

торгівельної галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації  

2 / 2 6. Облік у 

громадському 

харчуванні 

Знати особливості управління 

підприємством галузі громадського 

харчування, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації  

2/2 7. Облік у житлово-

комунальному 

господарстві 

Розуміти організаційно-економічні засади 

та особливості  функціонування 

підприємств житлово-комунального 

господарства, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

2 / 2 8. Облік у готельному 

господарстві. 

Знати особливості функціонування системи  

управління підприємством в галузі 

Тести, 

питання, 



готельного господарства, особливості 

практики здійснення обліку та 

оподаткування, здійснювати облік в 

діяльності підприємств галузі 

ділові 

ситуації 

2 / 2 9. Облік страхової 

діяльності. 

Розуміти особливості функціонування 

системи  управління підприємством в галузі 

страхової діяльності, особливості практики 

здійснення обліку та оподаткування, 

здійснювати облік в діяльності підприємств 

галузі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

2 / 2 10. Облік у гральному 

бізнесі. 

Розуміти особливості практики обліку та 

оподаткування грального бізнесу, 

здійснювати облік в гральному бізнесі 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 

2 / 2 11. Облік ломбардних 

операцій. 

Розуміти особливості практики здійснення 

обліку та оподаткування ломбардних 

операцій, здійснювати облік ломбардних 

операцій 

Тести, 

питання, 

ділові 

ситуації 
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ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 



Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на 

наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. 

Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та 

екзаменів заборонено.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних 

причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

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

 

 

Структура залікового кредиту для студентів (екзамен):  

(%) 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка 

за КПІЗ) 

Заліковий 

Модуль 4 

Екзамен 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

6-9 тиждень 14 тиждень згідно наказу № 212 

від 15 червня 2022 

року 

за окремим 

розкладом 

 

1. Усне 

опитування на 

заняттях: 

6 тем по 5 

балів - max 30 

балів. 

2. Письмова 

робота – max 

70 балів. 

1. Усне опитування 

на заняттях: 

5 тем по 5 балів - 

max 25 балів. 

2. Письмова робота – 

max 75 балів. 

1. Підготовка КПІЗ 

– max 40 балів; 

2. Захист КПІЗ – 

max 40 балів; 

3. Участь у 

тренінгах - max 20 

балів. 

1. Тестові завдання 

(5 тестів по 5 балів) 

- max 25 балів. 

2. Теоретичне 

питання - max 25 

балів. 

3. Задачі  (2 задачі 

по 25 балів) max 50 

балів. 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

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 

 


