




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1. Опис дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» 

 
Дисципліна –  

Галузевий 

бухгалтерський облік 

Галузь знань, спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів –  5 

 

Галузь знань –  

07 «Управілння та 

адміністрування» 

 

 

Спеціальність –  

071 «Облік і оподаткування» 

 

 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

 

 

Освітньо-професійна  

програма - 

Облік і оподаткування 

діяльності суб’єктів 

господарювання 

Статус дисципліни - 

обов’язкова, дисципліна циклу 

професійної  підготовки  

Мова навчання - українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

 

Рік підготовки: 

Денна – 4 

Заочна  – 4 

Семестр: 

Денна – 7 

Заочна  - 10,11 

Кількість змістових 

модулів – 2 

Лекції: 

Денна  – 26 год. 

Заочна  - 8 год. 

Практичні заняття: 

Денна – 26 год. 

Заочна  - 4 год. 

Загальна кількість годин  

– 150 

 

Самостійна робота  

Денна – 95 год. 

 т.ч. тренінг – 4 год. 

Заочна  -  138 год. 

Індивідуальна робота 

Денна  –  3 год. 

Заочна  - 0 год. 

Тижневих годин -  10 
год.,  

з них аудиторних – 4 год. 

Вид підсумкового контролю – 

екзамен 



2. Мета і завдання дисципліни “Галузевий бухгалтерський облік” 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни є формування знань і навичок із організації 

бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, автотранспорту, 

залізничного транспорту, торгівлі, громадського харчування, будівництва, житлово-

комунального та  готельного господарства тощо. Ця дисципліна відноситься до циклу 

дисциплін професійної підготовки студентів, які формують фаховий світогляд майбутніх 

економістів.  

 

2.2.Завдання вивчення дисципліни 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» є: 

- ознайомленні студентів з відповідними поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами галузевого бухгалтерського обліку;  

- набутті практичних навичок з оволодіння методичним інструментарієм;  

- визначенні особливостей обліку діяльності підприємств різних галузей економічної 

діяльності.  
 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

 

 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. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

 

Інформаційним та методичним підґрунтям для вивчення дисципліни «Галузевий 

бухгалтерський облік» є знання та компетенції, набуті здобувачами ступені вищої освіти 

при вивченні наступних дисциплін: «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Створення і облік власного бізнесу», «Фінанси»,  «Бізнес-

планування і бюджетування», «Податкова система», «Управлінський облік» та ін. 

 

 

 



2.5. Результати навчання 

 

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. 

 

 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік»: 

Змістовний модуль 1. 
 

Тема 1. Облік у будівельному виробництві. 

 

Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку. 

Особливості документального оформлення та контролю за витрачанням виробничих 

запасів. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-

монтажних робіт. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і 

механізмів. Облік створення і використання тимчасових нетитульних споруд і пристроїв. 

Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій. Облік реалізації 

виконаних робіт і розрахунків із замовниками.  

 

Тема 2. Облік у сільськогосподарських підприємствах. 

 

Особливості бухгалтерського обліку у сільськогосподарському виробництві. 

Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств. Облік тварин 

на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів тваринництва). Облік витрат 

на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік витрат на 

виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва. Облік витрат з 

формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних насаджень. Облік 

витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв. Облік витрат і 

калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв. Облік у ремонтних 

виробництвах. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту. Облік витрат 

енергетичних виробництв (господарств) та водопостачання. Облік витрат на утримання 

робочої худоби. Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно- тракторного парку. 

Облік готової продукції та її реалізації. Облік фіксованого сільськогосподарського 

податку. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах. Проста форма 

обліку в СФГ. Спрощена форма обліку в СФГ. Облік у СФГ за іншими формами. 

 



 

Тема 3. Облік в автотранспортних підприємствах. 

 

Галузеві особливості автотранспорту та їх вплив на організацію обліку. Облік 

придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів. Документальне оформлення 

вантажних автомобільних перевезень. Документальне оформлення і облік доходів від 

пасажирських перевезень. Облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з 

експлуатацією автомобілів. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів. 

Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів. Облік запасних частин 

і автомобільних шин. Облік паливно-мастильних матеріалів. Зведений облік витрат і 

калькулювання собівартості автомобільних перевезень. 

 

Тема 4. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах  

залізничного транспорту. 

 

Галузеві особливості залізничного транспорту та їх вплив на організацію обліку і 

звітності. Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків. Облік основних 

засобів. Облік запасів. Рахунки обліку запасів. Розрахунки за централізовані поставки 

товарно-матеріальних цінностей. Облік транспортно-заготівельних витрат. Особливості 

відображення в обліку реалізації та безоплатної видачі палива працівникам залізниці. 

Облік витрат залізничного транспорту. Рахунки з обліку витрат підприємств залізничного 

транспорту. Облік загальновиробничих витрат. Калькуляція собівартості перевезень. 

Розрахунки з розподілу витрат. Облік доходів залізничного транспорту. Загальні 

положення обліку доходів залізничного транспорту. Рахунки бухгалтерського обліку 

доходів. Розподіл та відображення в обліку доходів від перевезень. Облік інших доходів. 

Облік розрахунків, пов’язаних з незабезпеченням схоронності вантажу. 

Змістовний модуль 2. 

 

Тема 5. Облік на підприємствах торгівлі. 

 

Особливості торговельної діяльності та їх вплив на організацію обліку. Облік 

торгових патентів. Облік надходження і реалізації товарів. Документальне оформлення 

надходження і вибуття товарів. Облік надходження товарів і формування їх первісної 

вартості. Облік розрахунків за претензіями. Облік реалізації товарів і торгових націнок. 

Облік транспортно-заготівельних витрат. Облік операцій з тарою. Облік реалізації товарів 

зі знижками. Облік повернення товарів покупцями. Особливості відображення в обліку 

окремих видів торгівлі. Облік комісійної торгівлі. Облік торгівлі в розстрочку. Облік 

реалізації товарів через торговельні автомати. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. 

Облік реалізації товарів поштою. Особливості обліку оптової торгівлі. Особливості обліку 

фірмової торгівлі. Особливості відображення в обліку реалізації лікарських засобів 

аптеками. Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства. Облік витрат 

на рекламу. Порядок визначення і відображення в бухгалтерському обліку природного 

убутку та понаднормативних нестач товарів. Облік операційних витрат торговельного 

підприємства та визначення фінансових результатів. Облік переоцінки товарів та 

відображення їх вартості у балансі. 

 



Тема 6. Облік у громадському харчуванні. 

 

Особливості виробничо-торгової діяльності у сфері громадського харчування. 

Планування виробничої діяльності підприємств громадського харчування. Особливості 

документального оформлення приймання товарів і продовольчої сировини. Облік товарів 

на складах. Облік виробництва та реалізації власної продукції. Особливості обліку товарів 

і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів. 

Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття. 

 

Тема 7. Облік у житлово-комунальному господарстві. 

 

Діяльність житлово-комунального господарства як об’єкт бухгалтерського обліку. 

Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ. Облік витрат на підприємствах 

житлово-комунального господарства. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ. 

Облік розрахунків з квартиронаймачами. Облік цільового фінансування на підприємствах 

ЖКГ. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ). Облік у 

житлово-будівельних кооперативах (ЖБК). 

 

Тема 8. Облік у готельному господарстві. 

 

Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку готельних послуг. 

Документальне оформлення готельних послуг. Облік витрат і доходів у підприємствах 

готельного бізнесу. 

 

Тема 9. Облік страхової діяльності. 

 

Поняття страхової діяльності. Облік страхових платежів та розрахунків із 

страхувальниками. Облік операцій перестрахування. Загальні положення організації 

обліку операцій перестрахування. Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у 

перестрахування. Облік у перестраховика операцій отримання ризиків у перестрахування. 

Облік страхових резервів. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів 

страхової діяльності. 

 

Тема 10. Облік у гральному бізнесі. 

Визначення грального бізнесу та загальні умови його здійснення. Бухгалтерський 

облік у гральних закладах. Облік доходів і витрат у казино. Облік доходів і витрат при 

організації гри на тоталізаторі. 

 

Тема 11. Облік ломбардних операцій. 

Регламентація діяльності ломбардів. Оподаткування діяльності ломбардів. Облік 

ломбардних операцій. 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» 

Денна форма навчання  

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Облік у 

будівельному 

виробництві. 

3 3 9 - 
опитування 

(тестування) 

Тема 2. Облік у 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

3 3 9 - 

опитування 

тестування 

20 хв. 
Тема 3. Облік в 

автотранспортних 

підприємствах. 

3 3 9 - 

тестування, 

групові 

завдання 

Тема 4. Особливості 

бухгалтерського обліку 

на підприємствах 

залізничного 

транспорту. 

2 2 9 - 
Змістовний 

модуль 1 

Змістовний модуль 2  

Тема 5. Облік на 

підприємствах торгівлі. 
3 3 9 3 

тестування, 

групові 

завдання - 

Тема 6. Облік у 

громадському 

харчуванні. 

2 2 9 - 

опитування

тестування 

20 хв. 
Тема 7. Облік у 

житлово-комунальному 

господарстві. 

2 2 9 - 

тестування, 

групові 

завдання 

Тема 8. Облік у 

готельному 

господарстві. 

2 2 9 - 

опитування

тестування 

15 хв. 

Тема 9. Облік страхової 

діяльності. 
2 2 6 - 

тестування, 

групові 

завдання 

Тема 10. Облік у 

гральному бізнесі. 
2 2 7 - 

опитування 

(тестування) 

Тема 11. Облік 

ломбардних операцій. 
2 2 6 - 

тестування 

15 хв. 
Тренінг   4  4 

Ректорська контрольна 

робота 
- - - - 2 

КПІЗ - - - - 2 

Екзамен - - - - 2 

Разом 26 26 95 3 - 

 



Заочна форма навчання  

 

 

Кількість годин 

Лекції 
Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Індивіду-

альна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Тема 1. Облік у 

будівельному 

виробництві. 

1 05 13 - - 

Тема 2. Облік у 

сільськогосподарських 

підприємствах. 

1 0,5 13 - - 

Тема 3. Облік в 

автотранспортних 

підприємствах. 

0,5 0,5 12 - - 

Тема 4. Особливості 

бухгалтерського 

обліку на 

підприємствах 

залізничного 

транспорту. 

0,5 0,5 12 - - 

Тема 5. Облік на 

підприємствах 

торгівлі. 

1 0,5 12 - - 

Тема 6. Облік у 

громадському 

харчуванні. 

1 0,5 12 - - 

Тема 7. Облік у 

житлово-

комунальному 

господарстві. 

0,5 0,5 12 - - 

Тема 8. Облік у 

готельному 

господарстві. 

1 0,5 12 - - 

Тема 9. Облік 

страхової діяльності. 
0,5 - 12 - - 

Тема 10. Облік у 

гральному бізнесі. 
0,5 - 12 - - 

Тема 11. Облік 

ломбардних операцій. 
0,5 - 12 - - 

Екзамен     екзамен 

Разом 8 4 138 - - 

 



 5. Тематика практичних занять 

 

Практичне заняття № 1. 

Тема: Облік у будівельному виробництві 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку в діяльності підприємств будівельної галузі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Особливості будівельного виробництва та їх вплив на організацію обліку.  

2. Облік витрат будівельної організації та визначення собівартості будівельно-монтажних 

робіт. Документальне оформлення та облік використання будівельних машин і механізмів.  

3. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних організацій.  

4. Облік реалізації виконаних робіт і розрахунків із замовниками.   

 

 

Практичне заняття № 2. 

Тема: Облік у сільськогосподарських підприємствах 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку у сільськогосподарських підприємствах. 

 

Питання для обговорення: 

1. Формування і облік статутного капіталу сільськогосподарських підприємств.  

2. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі (поточних біологічних активів 

тваринництва).  

3. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції рослинництва.  

4. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції тваринництва.  

5. Облік витрат з формування основного стада, закладання і вирощування багаторічних 

насаджень.  

6. Облік витрат і виходу продукції підсобних промислових виробництв. Облік витрат і 

калькулювання собівартості робіт (послуг) допоміжних виробництв. Облік у ремонтних 

виробництвах.  

7. Облік витрат і роботи автомобільного транспорту. Облік витрат енергетичних 

виробництв (господарств) та водопостачання.  

8. Облік витрат на утримання робочої худоби.  

9. Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно- тракторного парку. Облік готової 

продукції та її реалізації.  

10. Облік фіксованого сільськогосподарського податку.  

11. Особливості організації обліку в селянських (фермерських) господарствах. 

 

 

Практичне заняття № 3. 

Тема: Облік в автотранспортних підприємствах 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку в автотранспортних підприємствах. 

 

Питання для обговорення: 

1. Облік придбання та списання (вибуття) автотранспортних засобів.  

2. Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень. Документальне 

оформлення і облік доходів від пасажирських перевезень.  

3. Облік витрат на обов’язкове страхування, пов’язане з експлуатацією автомобілів.  

4. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних засобів. Облік запасних 



частин і автомобільних шин.  

5. Облік паливно-мастильних матеріалів.  

6. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості автомобільних перевезень. 

 

 

Практичне заняття № 4. 

Тема: Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах  

залізничного транспорту 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку на підприємствах залізничного транспорту. 

 

Питання для обговорення: 

1. Облік внутрішніх та внутрішньогосподарських розрахунків.  

2. Облік основних засобів. Облік запасів.  

3. Облік транспортно-заготівельних витрат.  

4. Облік витрат залізничного транспорту.  

5. Облік загальновиробничих витрат.  

6. Калькуляція собівартості перевезень.  

7. Облік доходів залізничного транспорту.  

 

Практичні заняття № 5. 

Тема: Облік на підприємствах торгівлі 

Мета: засвоєння особливостей обліку на підприємствах торгівлі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Облік торгових патентів. Облік надходження і реалізації товарів.  

2. Облік надходження товарів і формування їх первісної вартості.  

3. Облік розрахунків за претензіями.  

4. Облік реалізації товарів і торгових націнок.  

5. Облік транспортно-заготівельних витрат.  

6. Облік операцій з тарою.  

7. Облік реалізації товарів зі знижками.  

8. Облік повернення товарів покупцями.  

9. Облік комісійної торгівлі.  

10. Облік торгівлі в розстрочку.  

11. Облік реалізації товарів через торговельні автомати.  

12. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі.  

13. Облік реалізації товарів поштою.  

14. Особливості обліку оптової торгівлі.  

15. Особливості обліку фірмової торгівлі. 

16. Облік витрат і результатів діяльності торговельного підприємства.  

17. Облік витрат на рекламу.  

18.  Облік операційних витрат торговельного підприємства та визначення фінансових 

результатів.  

19. Облік переоцінки товарів та відображення їх вартості у балансі.  

 

 

 

 

 



Практичне заняття № 6. 

Тема: Облік у громадському харчуванні 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку у громадському харчуванні. 

Питання для обговорення: 

1. Облік товарів на складах.  

2. Облік виробництва та реалізації власної продукції.  

3. Облік товарів і сировини у самостійних кондитерських цехах та цехах з виробництва 

напівфабрикатів.  

4. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття. 

 

 

Практичне заняття № 7. 

Тема: Облік у житлово-комунальному господарстві 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку у житлово-комунальному господарстві. 

 

Питання для обговорення: 

1. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ.  

2. Облік витрат на підприємствах житлово-комунального господарства.  

3. Відображення в обліку доходів підприємств ЖКГ.  

4. Облік розрахунків з квартиронаймачами.  

5. Облік цільового фінансування на підприємствах ЖКГ.  

6. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).  

7. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК). 

 

 

Практичне заняття № 8. 

Тема: Облік у готельному господарстві 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку у готельному господарстві. 

 

Питання для обговорення: 

1. Організація готельного бізнесу та облік готельних послуг.  

2. Документальне оформлення готельних послуг.  

3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу. 

  

 

Практичне заняття № 9. 

Тема: Облік страхової діяльності 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку страхової діяльності. 

 

Питання для обговорення: 

1. Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками.  

2. Облік операцій перестрахування.  

3. Організація обліку операцій перестрахування.  

4. Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у перестрахування. Облік у 

перестраховика операцій отримання ризиків у перестрахування.  

5. Облік страхових резервів.  

6. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності. 

 



Практичне заняття № 10. 

Тема: Облік у гральному бізнесі  

 

Мета: засвоєння особливостей обліку у гральному бізнесі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Бухгалтерський облік у гральних закладах.  

2. Облік доходів і витрат у казино.  

3. Облік доходів і витрат при організації гри на тоталізаторі. 

4. Облік ломбардних операцій.  

5. Оподаткування діяльності ломбардів.  

 

 

Практичне заняття № 11. 

Тема 11. Облік ломбардних операцій. 

 

Мета: засвоєння особливостей обліку ломбардних операцій. 

 

1. Регламентація діяльності ломбардів.  

2. Оподаткування діяльності ломбардів.  

3.Облік ломбардних операцій. 

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Галузевий 

бухгалтерський облік» виконується самостійно кожним студентом на основі 

сформованого випадковим чином вибіркового масиву вихідних даних. Воно охоплює усі 

основні теми дисципліни. Метою його виконання є оволодіння навиками застосування 

галузевого бухгалтерського обліку в процесі облікової діяльності. КПІЗ оформлюється у 

відповідності з встановленими вимогами.  

КПІЗ побудоване у вигляді задачі за основними темами курсу з використанням 

даних умовного обєкта.  

Задачі слід розв’язувати самостійно, пояснюючи розв'язання необхідними 

розрахунками. Зроблені до кожної задачі розрахунки повинні супроводжуватися 

висновками. 

 

 

7. Самостійна робота. 

 
Самостійна робота студентів є основною формою організації навчання, важливим 

засобом оволодіння навчальним матеріалом і запорукою ґрунтовного засвоєння 

програмного матеріалу. Вона передбачає роботу студентів над освоєнням курсу у вільний 

від аудиторних навчальних занять за розкладом час і включає: 

- опрацювання теоретичного матеріалу за конспектом прослуханих лекцій, 

підручниками та навчальними посібниками; 

- вивчення окремих питань, винесених на самостійне опрацювання (за навчальними 

джерелами); 

- опрацювання нормативних документів, навчальної літератури, періодичних 

видань;  

- підготовку до практичних занять за рекомендованими джерелами;  



- виконання практичних завдань за певним варіантом та належне оформлення 

робочих зошитів; 

- підготовку до поточного модульного контролю; 

- виконання студентами індивідуальних завдань з метою поглибленого вивчення 

ними ключових питань курсу та набуття досвіду ведення бухгалтерського обліку і 

використання його результатів у практичній економічній роботі.  

Метою самостійної роботи є засвоєння навчальної програми у повному обсязі, 

набуття студентами елементарних знань з основ бухгалтерського обліку, формування у 

них навичок самостійного опрацювання облікової інформації, набуття ними першого 

досвіду її використання. 

У процесі навчання студенти виконують ряд індивідуальних завдань. Самостійна 

робота з підготовки до практичних занять проводиться за переліком контрольних запитань 

до кожної з тем, наведеним нижче та виконанням індивідуальних завдань. 

 

Питання для самостійної роботи. 

1. Групування витрат будівельних організацій за економічними елементами. 

2. Групування витрат виробничої собівартості за статтями калькулювання. 

3. Особливості обліку витрат на управління та обслуговування будівельного 

виробництва. 

4. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках та вдосконалення 

технології. 

5. Облік формування власного капіталу в сільськогосподарських виробництвах різних 

організаційно-правових форм. 

6. Визначення собівартості  продукції сільськогосподарського виробництва. 

7. Особливості організації обліку в селянських (фермерських) господарствах. 

8. Законодавчі та нормативні акти, які встановлюють правові засади здійснення 

автотранспортних перевезень.   

9. Оперативна (операційна) оренда автомобілів.  

10. Обліково-правові особливості міжнародних перевезень.  

11. Облік пасажирських перевезень.  

12. Облік експедиційних послуг. 

13. Класифікація і функції роздрібних торгових підприємств та їх вплив на організацію 

обліку.  

14. Облік у роздрібних торгових підприємствах.  

15. Особливості застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг.  

16. Облік надходження і зберігання товарів.  

17. Облік витрат і доходів від продажу товарів.  

18. Особливості обліку комісійної торгівлі.  

19. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. 

20. Формування операційного прибутку (збитку).  

21. Особливості обліку в самостійних кондитерських цехах.  

22. Пільгове харчування працівників.  

23. Організаційний процес і методика проведення інвентаризації на підприємствах 

громадського харчування. 

24. Облік реалізації комунальних послуг.  

25. Облік розрахунків з квартиронаймачами та орендарями нежитлових помешкань.  

26. Бухгалтерський облік доходів і витрат в житлово-комунальному господарстві. 

27. Облік страхових платежів та розрахунків із страхувальниками.  

28. Облік операцій перестрахування.  

29. Облік у перестрахувальника операцій передачі ризиків у перестрахування.  

30. Облік у перестраховика операцій отримання ризиків у перестрахування.  



31. Облік страхових резервів.  

32. Облік витрат і доходів та визначення фінансових результатів страхової діяльності. 

33. Бухгалтерський облік у гральних закладах.  

34. Облік доходів і витрат у казино.  

35. Облік доходів і витрат при організації гри на тоталізаторі. 

36. Регламентація діяльності ломбардів.  

37. Оподаткування діяльності ломбардів.  

38. Облік ломбардних операцій 

 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Завдання, організація, структура та тематика тренінгу 

Основна мета тренінгу полягає в тому, що професійна підготовка студента – це 

тренування нових навиків, необхідних для успішної роботи в умовах мінливого 

конкурентного середовища. Навикам не можна навчитися, їх можна тільки тренувати. 

Завданням тренінгу об’єднання процесу передачі нових знань з тренування відповідних 

навиків. 

Одним з головних принципів тренінг-навчання є його зв’язок із змістом 

професійної діяльності і досвідом учасників, а також його спрямованість на постійне 

оновлення знань та формування відповідних компетентностей. 

Порядок проведення тренінгу: 

Перший етап підготовки – опрацювання змісту тренінгу. На цьому етапі 

викладач-тренер повинен скласти чітке уявлення щодо змісту майбутнього тренінгу. 

Допомагає тренеру опрацювання важливих аспектів, серед яких: мета тренінгу; 

визначення попереднього досвіду та рівня знань й умінь учасників тренінгу; очікувані 

результати тренінгу; зміст тренінгу; тривалість тренінгового курсу; вибір методів і 

технологій, які застосовуватимуться в ході навчання. Важливим на цьому етапі є і вибір 

місця проведення тренінгу, визначити його відповідність до використання цієї форми 

навчання, оцінка технічні можливості приміщення. 

Другий етап підготовки – розробка плану проведення занять. Одним із методів 

планування тренінгу є розробка організаційно-змістовної структури тренінгу, яка дозволяє 

визначити час, зміст, технічне обладнання, форми, техніки, вправи, що будуть 

використовуватися під час кожного змістовного модуля тренінгу. Крім того, враховуючи, 

що тренінгове навчання спрямоване на отримання кінцевого результату, на етапі 

планування доцільно визначити перелік компетентностей, які формуються під час 

проведення тренінгу. 

Послідовність розробки плану заняття може складатися з таких етапів: відбір 

змістовних матеріалів заняття, їх загальний опис у потрібній послідовності; відбір методів 

для кожної компоненти заняття; визначення часу викладання кожної компоненти заняття, 

установлення часових меж цілісного заняття у загальній тривалості тренінгу; визначення 

часових меж перерв; передбачення часу на початку кожного навчального дня для аналізу 

основних досягнень, відповідей на запитання та пояснення нез'ясованих питань 

попереднього дня; передбачення часу наприкінці кожного навчального дня для запитань 

та зауважень учасників. 

Третій етап підготовки – детальне опрацювання процесу ведення тренінгу 

відповідно до його структури.  

 

Тематика тренінгу: 

1. Особливості обліку у будівельному виробництві. 

2. Особливості обліку в автотранспортних підприємствах. 

3. Особливості обліку на підприємствах торгівлі. 

4. Особливості обліку у громадському харчуванні. 



 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання. 

У процесі вивчення дисципліни «Галузевий бухгалтерський облік» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

 поточне модульне оцінювання та опитування; 

 ректорська контрольна робота; 

 оцінювання результатів КПІЗ; 

 екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Галузевий бухгалтерський 

облік» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

 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: 

За шкалою 
Університету 

За національною 
шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 

 

 

 

 



11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає дисципліна 

№ Найменування 
Номер 

теми 

1. Опорний конспект лекцій  1-11 

2. Лекції (електронний варіант) 1-11 

3. Ілюстративний матеріал (електронний варіант) 1-11 

4.  
Завдання до виконання практичних занять, самостійної та індивідуальної 

роботи, проведення тренінгу 
1-11 

5. 
Методичні вказівки до виконання практичних занять, самостійної та 

індивідуальної роботи, проведення тренінгу  
1-11 

6.  Комп’ютеризована аудиторія. Стандартне програмне забезпечення. 1-11 
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Інформаційні ресурси 

1. Верховна Рада України http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/control/ 

4. Газета «Все про бухгалтерський облік» http://www.vobu.com.ua 

5. Газета «Урядовий кур’єр» http://www.ukurier.gov.ua/ 

6. Міністерство фінансів України http://www.minfm.gov.ua 

7. Нормативні акти України - законодавство для практиків http://www.nau.kiev.ua 

8. Офіційний вісник України http://www.gdo.kiev.ua 
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