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Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  3 

Семестр  6 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни - формування системи 

теоретичних знань і набуття практичних 

навичок з обліку в різних галузях народного 

господарства. Вивчення теорії та практики 

організації та методології бухгалтерського 

обліку на підприємствах провідних галузей 

економіки.  

Предмет дисципліни – методологія і методика 

ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах сільського господарства, 

будівельних та автотранспортних 

підприємствах. 

Завдання дисципліни є теоретична і практична 

підготовка здобувачів з питань: сутність 

основних понять і категорій дисципліни «Гроші 

та кредит»; сутність основних концепцій 

походження грошей; структура грошового обігу 

і механізм  функціонування грошового ринку; 

сутність державної кредитної системи та 

кредитних відносин; структура та 

функціонування банківської системи України, 

банківського законодавства; сутність 

функціонування валютного ринку, валютних 



систем, міжнародних валютно-кредитних 

установ 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

Інтегральна компетентність (ІК): 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми під 

час професійної діяльності у сфері обліку, 

аудиту та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки і характеризується 

комплексністю й невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

Фахові компетентності спеціальності (СК): 

СК04. Застосовувати знання права та 

податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи 

під час виконання професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави 
Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для  прийняття 

управлінських рішень. 

ПР06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю,  

аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності,  

організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково аналітичної 

інформації. 

ПР11. Визначати напрями підвищення 

ефективності формування фінансових  

ресурсів, їх розподілу та контролю 

використання на рівні підприємств різних  

організаційно-правових форм власності. 

ПР13. Усвідомлювати особливості 



функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної  

відповідальності, трудової дисципліни, вміти 

планувати та управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

Зміст дисципліни  1. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ 

Тема 1. Поняття та організаційні основи 

торговельної діяльності 

Тема 2. Бухгалтерський облік операцій з 

надходження товарів у оптовій та роздрібній 

торгівлі 

Тема 3. Бухгалтерський облік операцій з 

реалізації товарів у оптовій та роздрібній 

торгівлі 

Тема 4. Бухгалтерський облік операцій з 

реалізації товарів поза магазином 

Тема 5. Бухгалтерський облік операцій з 

реалізації товарів на виплат 

Тема 6. Особливості бухгалтерського обліку 

операцій у комісійній торгівлі 

Тема 7. Бухгалтерський облік інших товарних 

операцій 

Тема 8. Бухгалтерський облік результатів 

інвентаризації та переоцінки товарів 

2. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в 

сільськогосподарських підприємствах 

Тема 2. Бухгалтерський облік довгострокових 

біологічних активів 

Тема 3. Бухгалтерський облік поточних 

біологічних активів 

Тема 4. Бухгалтерський облік виробництва у 

сільськогосподарських підприємствах 

Тема 5. Бухгалтерський облік земель 

сільськогосподарського призначення 

Тема 6. Особливості оподаткування 

сільськогосподарських підприємств 

Тема 7. Звітність сільськогосподарських 



підприємств: особливості складання та подання 

Тема 8. Система внутрішнього контролю 

сільськогосподарських підприємств 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 

90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


