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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою 

сукупності знань та вмінь, що формують профіль фахівців в галузі 

управління та адміністрування. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є вивчення нормативно-правових 

основ регулювання організації та особливості ведення 

бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах 

різних галузей економіки; вивчення схем формування 

документообігу і способів відображення інформації в первинних і 

зведених документах, регістрах синтетичного і аналітичного 

обліку, особливостей їх формування на підприємствах різних 

галузей економіки; розуміння методології ведення бухгалтерського 

обліку з урахуванням вимог національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей 

економіки; набуття навичок роботи з первинними документами, 

розподілу і списання торгових націнок (знижок), визначення і 

списання транспортно-заготівельних витрат, собівартості 

автомобільних перевезень та будівельних робіт, складання 

облікових регістрів та форм бухгалтерської звітності та ін. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Після вивчення даної дисципліни студенти будуть знати: 

понятійний та категорійний апарат щодо особливостей обліку на 

підприємствах різних видів діяльності; нормативно-правові основи 

регулювання організації та особливості ведення бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності на підприємствах різних галузей 

економіки; організацію бухгалтерського обліку на підприємствах 

різних галузей економіки з урахуванням особливостей їх 

господарської діяльності; схеми формування документообігу і 

способи відображення інформації в первинних і зведених 

документах, регістрах синтетичного і аналітичного обліку, їх 

особливості формування для підприємств різних галузей 

економіки; послідовність проведення записів господарських 

операцій на підприємствах різних видів економічної діяльності; 

особливості застосування бухгалтерських регістрів та склад 

звітності підприємств різних видів економічної діяльності. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Отримані студентами компетентності  дозволять їм застосовувати в 

практичній діяльності законодавчі та нормативні матеріали щодо 

ведення обліку на підприємствах різних галузей економіки; 

вирішувати завдання різних видів складності (стереотипних, 



діагностичних та евристичних) щодо особливостей обліку активів, 

зобов'язань та капіталу на підприємствах різних видів діяльності; 

формувати склад витрат, проводити їх групування за 

економічними елементами та статтями калькуляції на 

підприємствах різних видів економічної діяльності;  складати 

первинні та зведені облікові документи, що регламентують 

діяльність підприємств різних видів економічної діяльності;  

проводити групування облікової інформації в системі регістрів 

бухгалтерського обліку підприємств різних видів економічної 

діяльності; розуміти і застосовувати схеми формування 

документообігу і способи відображення інформації в первинних і 

зведених документах, регістрах синтетичного і аналітичного 

обліку, їх особливості формування для підприємств різних галузей 

економіки; вміти складати звітність підприємств різних галузей 

економіки. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Бухгалтерський облік на 

сільськогосподарських підприємствах. Бухгалтерський облік на 

будівельних підприємствах. Бухгалтерський облік на 

автомобільних підприємствах. Бухгалтерський облік на 

торгівельних підприємствах. Бухгалтерський облік на 

підприємствах громадського харчування. 

 

Види занять: лекції та практичні заняття, виконання модульної 

(підсумкової) контрольної роботи. 

 

Методи навчання: традиційні методи навчання (лекція, 

практичне заняття, тестування, підготовка рефератів) 

Форми навчання: очна 

Пререквізити Навчальна дисципліна «Облік за видами економічної діяльності» 

базується на знаннях таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік 

(загальна теорія)», «Фінансовий облік І» та «Ціноутворення та 

калькулювання в галузях економіки» 

Пореквізити Навчальна дисципліна «Облік за видами економічної діяльності» є 

базою для вивчення таких дисциплін, як: «Аудит», «Контроль і 

ревізія» та інших. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Атамас П.Й. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний посібник. –

 2-е вид.  – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. 

2. Сук Л.К., Сук П.Л., Стасишен М.С. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний 

посібник/МОН. – Київ: Каравела, 2008. – 208 с. 

3. Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап’юк М.Я. 

Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний 

посібник/ МОН – 3-є вид., перероб. і доп.  – Київ: Знання, 2007. –

 244 с. 
 

Робоча програма (посилання на репозитарій): 

 http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/40802 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=233218&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268293&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268293&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=268293&lang=uk-UA


Викладач(і) ПІБ:    Попович Оксана Василівна 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk 

Тел.: 406-77-22 

E-mail: oksana.popovych@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.112 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Для побудови ефективної системи обліку бухгалтер повинен добре 

знати організацію й методику ведення бухгалтерського обліку, 

правила оподатковування господарських операцій відповідно до 

діючого законодавства з урахуванням специфіки діяльності 

підприємств різних галузей господарювання. Врахування 

галузевих особливостей діяльності на підприємствах забезпечує 

виявлення внутрішніх резервів, економію матеріальних і трудових 

ресурсів, запобігання невиробничим втратам, зниженню 

виробничих витрат і собівартості продукції. 

Лінк на дисципліну  

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=SK--fjoAAAAJ&hl=uk

