
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Облік за видами економічної діяльності» / 

 «Accounting by type of economic activity» 
 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни набуття здобувачами необхідних знань та практичних навичок з 

обліку за видами економічної діяльності, з урахуванням загальноприйнятих принципів 

та національних стандартів бухгалтерського обліку. Для досягнення мети навчальний 

процес спрямовано на вивчення як загальних питань обліку різних видів економічної 

діяльності на основі останніх досягнень науки в  бухгалтерському обліку  допомогти 

майбутнім фахівцям опанувати теорію і практику ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах різних видів економічної діяльності з урахуванням особливостей їх 

технології і організації виробничого процесу 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до 

спеціальності»,  «Основи економічної науки», «Теорія економічного аналізу», «Історія 

економіки та економічної думки», «Бухгалтерського обліку (загальна теорія)», «Системи 

і моделі бухгалтерського обліку». 

Таблиця 1  

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» у відповідності до 

результатів навчання1 
Результат навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 основ економетричного моделювання; 

законодавчої та нормативної бази, якою 

регламентується бухгалтерського обліку 

господарської діяльності підприємств 

різних галузей економіки; економічної 

сутності бухгалтерського обліку, його 

структуру та методи ведення; 

особливостей специфіки ведення обліку 

в кожній окремій галузі; загальних 

вимог, які ставляться до фінансової 

звітності підприємств ріхних галузей 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, 

дискурс 

Презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, Case-

study, контрольна 

(модульна) робота, дискурс, 

залік. 

 

1.2 принципів побудови, функціонування і 

розвитку податкової системи; економічної 

сутності оподаткування як складової 

частини державного регулювання 

економіки; функції податків у ринковій 

економіці, їх взаємозв'язок і вплив на 

кінцеві макроекономічні показники; 

економічної сутності податків та зборів, 

порядку розрахунків за податками та 

платежами; методики складання 

первинних документів й податкових 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій 

                                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



регістрів 

2. Уміння/навички: 

2.1 застосовувати математичні методи для 

системного опису складних економічних 

зв’язків між виробничими об’єктами та 

при організації контролю економічної 

діяльності, використовувати сучасні 

технології для розробки прогнозу стану; 

складати  звітність підприємства, вести 

журнал реєстрації господарських 

операцій за хронологічним принципом, 

визначати тип змін в балансі під впливом 

господарських операцій, 

систематизовувати інформацію на 

бухгалтерських рахунках і регістрах 

бухгалтерського обліку, розкривати 

економічний зміст бухгалтерських 

проводок, вести синтетичний та 

аналітичний облік на рахунках обліку, 

заповнювати форми бухгалтерського 

обліку; складати первинні документи, 

податкові регістри та податкову звітність 

семінарське 

заняття, PBL, 

розв’язок 

модельованого 

завдання, 

дискурс 

Презентація, дискурс, 

перевірка виконання 

індивідуальної (командної) 

роботи, бліц опитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, Case study, PBL, 

контрольна (модульна) 

робота, залік 

3. Комунікація 

3.1 здатність презентувати результати 

наукових досліджень, вести дискусії з 

прикладних питань управління 

економічною системою; ефективно 

формувати комунікаційну стратегію при 

заповненні первинних документів та 

регістрів обліку і звітності. 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних 

задач  

та ситуацій, 

PBL 

Перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL, презентація, 

дискурс, залік 

3.2 Здатність презентувати результати 

оцінки та калькулювання  об’єктів 

бухгалтерського обліку. 

3.3 Користування нормативно-правовим 

актами і науковою літературою з 

податкової проблематики; зрозуміле 

донесення власних висновків, знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 здатність самостійного використання 

сучасних математичних та 

економетричних методів у вирішенні 

практичних задач діяльності; 

відповідальність за порушення 

нормативно-законодавчих актів щодо 

ведення обліку, за достовірність 

інформації, зафіксованої у формах 

звітності; застосовувати отримані знання 

у професійній діяльності 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

задач та 

ситуацій, PBL 

Перевірка виконання 

вирішених конкретних 

задач та ситуацій, PBL, 

презентація, дискурс, залік 

4.2 самостійно набувати знання щодо 

аналізу змін податкової системи, 



прийняття рішень щодо прогнозування 

податкових платежів; відповідальність за 

розвиток професійного знання і практики 

оподаткування. 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Особливості обліку у сільському господарстві. 

2.  Особливості обліку в будівництві. 

3.  Особливості обліку на автотранспортних підприємствах. 

4.  Особливості обліку у житлово-комунальному господарстві та в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирних будівників. 

5. Особливості обліку туристичної та рекламної діяльності. 

6.  Особливості обліку у закладах громадського харчування та ресторанного бізнесу. 

7.  Особливості обліку в торгівлі. 

8.  Особливості обліку у готельного бізнесу та надання побутових послуг. 

9.  Особливості обліку в неприбуткових організаціях. 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент кафедри 

бухгалтерського обліку та консалтингу,  e-mail – Stashenko.juliia@kneu.edu.ua 
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