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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Облік за видами економічної діяльності” є однією 

дисципліною комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Облік за видами економічної діяльності (Accounting by type of economic activity) – це 

сукупність принципів, форм, прийомів, методів бухгалтерського обліку господарської 

діяльності підприємств різних галузей економіки. 

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу 

навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – набуття студентами 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. 

Завдання дисципліни - оволодіння знанням та практичними навичками бухгалтерського 

обліку господарської діяльності підприємств різних галузей економіки. 

Предметом дисципліни є господарська діяльність підприємств галузей діяльності: 

сільське господарство, будівництво, автомобільний транспорт, торгівля, громадське 

харчування, житлово-комунальне господарство та об’єднання співвласників багатоквартирних 

будівників; туристична та рекламна діяльність; готельний бізнес та  надання побутових послуг; 

неприбуткові організації з боку організації та методики її обліку на основі останніх досягнень 

даної науки з урахуванням світового досвіду ведення облікових робіт.  

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

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; 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 регістрів.   

2. Уміння:  

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, соціально-економічних 

систем; аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах; 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; 

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства; 
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формувати базу оподаткування; розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками, зборами, обов’язковими платежами; планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням 

їх податкових наслідків; використовувати законодавчу базу країн світу для ведення обліку 

та складання звітності за міжнародними стандартами; складати первинні документи, 

податкові регістри та податкову звітність. 

3. Комунікація:  

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; презентувати 

результати оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; користуватися 

нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики; 

зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

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; самостійно 

набувати знання щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики оподаткування. 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік у сільському господарстві. 

Галузеві особливості сільськогосподарського виробництва та їх вплив на побудову 

бухгалтерського обліку. Нормативно-методичне забезпечення обліку в сільському господарстві. 

Визнання, оцінка та класифікація біологічних активів і сільськогосподарської продукції. 

Останні досягнення науки з обліку в сільськогосподарському виробництві. Облік 

довгострокових та поточних біологічних активів рослинництва: документальне оформлення та 

облік насіння, саджанців; документальне оформлення та облік мінеральних добрив. Облік 

витрат на закладання і вирощування багаторічних насаджень. Особливості обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції рослинництва. Облік наявності та руху продукції 

рослинництва. Облік доходів та фінансових результатів у рослинництві. Облік довгострокових 

та поточних біологічних активів тваринництва:  документальне оформлення та облік тварин і 

птиці на вирощуванні та відгодівлі; документальне оформлення та облік кормів і контроль за їх 

використанням. Облік витрат на вирощування та відгодівлю тварин і формування основного 

стада. Калькулювання фактичної собівартості тварин. Облік витрат на забій тварин і 

калькулювання собівартості м’ясопродуктів. Документальне оформлення та облік продукції, 

отриманої від забою тварин. Облік доходів та фінансових результатів у тваринництві. 

 

Тема 2. Бухгалтерський облік у будівництві. 

Організаційно-технологічні особливості будівництва та способи виконання будівельно-

монтажних робіт. Нормативно-методичне забезпечення обліку у будівництві. Класифікація 

запасів у будівництві та їх оцінка. Останні досягнення науки з обліку в будівництві. 

Документування та облік будівельних матеріалів, конструкцій і деталей. Облік інших 

необоротних матеріальних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів у будівництві. 

Облік некапітальних робіт та тимчасових споруд. Визнання витрат і доходів за будівельним 

контрактом. Класифікація витрат у будівництві. Особливості обліку витрат на оплату праці у 
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будівництві. Облік витрат з експлуатації будівельних машин і механізмів. Особливості обліку 

загальновиробничих витрат у будівництві. Зведений облік витрат підрядних будівельних 

організацій. Визначення та облік незавершеного будівництва. Облік розрахунків із замовником 

(забудовником) та субпідрядниками. Облік доходів та фінансових результатів підрядних 

будівельних організацій. Особливості обліку будівельних робіт у забудовника, виконаних 

господарським способом. 

 

Тема 3.  Бухгалтерський облік на автотранспортних підприємствах. 

Організаційно-технологічні особливості діяльності автотранспортних підприємств та їх 

вплив на побудову обліку. Останні досягнення науки в обліку на автотранспортних 

підприємствах. Основні показники роботи автотранспорту. Особливості обліку 

автотранспортних засобів. Документальне оформлення та облік роботи автотранспорту. Облік 

паливно-мастильних матеріалів. Облік запасних частин, агрегатів та автомобільних шин. 

Особливості обліку праці та її оплати в автогосподарствах. Облік витрат і калькулювання 

собівартості автотранспортних робіт та послуг. Облік витрат на технічне обслуговування і 

ремонт автомобілів. Формування та облік фінансових результатів автотранспортних 

підприємств. 

 

Тема 4. Бухгалтерський облік в торгівлі. 

Галузеві особливості, які впливають на побудову та організацію обліку в торгівлі. 

Ліцензування і патентування торговельної діяльності та їх облік. Останні досягнення науки з 

обліку в торгівлі. Ціноутворення у торгівлі.  Документальне оформлення та облік надходження, 

реалізації та іншого вибуття товарів в оптовій торгівлі. Аналітичний облік товарів в оптовій 

торгівлі. Облік транзитного товарообороту. Облік бартерних (товарообмінних) операцій. 

Документальне оформлення та облік надходження, реалізації та іншого вибуття товарів у 

роздрібній торгівлі. Облік транспортно-заготівельних витрат і торговельних націнок. 

Документальне оформлення та облік операцій з повернення і переоцінки товарів. Облік тари. 

Облік операцій комісійної торгівлі. Особливості обліку виїзної торгівлі. Інвентаризація товарів і 

тари в торгівлі та відображення її результатів в обліку. Облік витрат торговельного 

підприємства. Формування та  облік фінансових результатів у торгівлі. 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

Тема 5. Бухгалтерський облік у закладах 

громадського харчування та ресторанного бізнесу 

Галузеві особливості, що впливають на побудову та організацію  обліку в закладах 

громадського харчування та ресторанного бізнесу. Особливості ціноутворення та 

калькулювання продажних цін. Останні досягнення науки з обліку в закладах громадського 

харчування та ресторанного бізнесу. Документальне оформлення та облік операцій у 

підрозділах (комара, кухня, буфет) закладу громадського харчування та ресторанного бізнесу. 

Облік транспортно-заготівельних витрат і торговельних націнок. Облік витрат закладу  

громадського харчування та ресторанного бізнесу. Формування та  облік доходів і фінансових 

результатів. 

 

Тема 6. Бухгалтерський облік у  житлово-комунальному господарстві  та в 

об’єднаннях співвласників багатоквартирних будівників. 

Галузеві особливості, які впливають на побудову та організацію обліку у житлово-

комунальному господарстві. Характеристика підприємств житлово-комунального господарства 

та особливості їх оподаткування. Податок на прибуток та податок на додану вартість у 

підприємствах житлово-комунального господарства. Особливості обліку на підприємствах 

житлово-комунального господарства, рахунки обліку у житлово-комунальному  господарстві. 

Склад та облік доходів підприємств житлово-комунального господарства, і розрахунків із 

споживачами послуг. Облік витрат  підприємств житлово-комунального господарства. 

Особливості обліку та нарахування амортизації основних засобів. Облік оренди державного та 
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комунального майна. Останні досягнення науки з обліку в житлово-комунальному 

господарстві. 

Особливості, які впливають на побудову та організацію обліку в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирних будівників. Організаційні та правові питання створення і 

функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будівників. Особливості 

оподаткування та обліку в об’єднаннях співвласників багатоквартирних будівників (ОСББ). 

Доходи та витрати ОСББ і особливості відображення їх в обліку. Організація обліку в ОСББ. 

Останні досягнення науки з обліку в  ОСББ. 

 

Тема 7. Бухгалтерський облік туристичної та рекламної діяльності. 

Галузеві особливості, які впливають на побудову та організацію обліку туристичної 

діяльності. Характеристика туристичної діяльності. Вимоги до суб’єктів туристичної 

діяльності. Документальне оформлення туристичних послуг. Особливості оподаткування та 

обліку туристичної діяльності. Податок на прибуток, податок на додану вартість та єдиний 

податок у туристичної діяльності. Облік туристичної діяльності: облік діяльності тур оператора, 

облік діяльності тур агента, облік придбання путівок. Останні досягнення науки з обліку 

туристичної діяльності. 

Галузеві особливості, які впливають на побудову та організацію обліку рекламної 

діяльності. Характеристика рекламної діяльності. Види реклами залежно від місця розміщення. 

Оподаткування рекламної діяльності. Податок на прибуток, податок на додану вартість. 

Бухгалтерський облік та податкові розрахунки в рекламній діяльності. Облік у рекламному 

агентстві. Облік витрат на рекламу у рекламодавця: особливості обліку витрат на рекламу, 

виготовлення та встановлення об’єкта зовнішньої реклами, облік витрат на участь підприємства 

у виставці, безоплатна роздача продукції в цілях реклами, експонування товарів у вітринах. 

Останні досягнення науки з обліку рекламної діяльності. 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік у готельного бізнесу та надання побутових послуг.  

Готельні послуги, їх ліцензування та сертифікація. Документування готельних послуг. 

Особливості бухгалтерського обліку готельних послуг. Особливості надання перукарських 

послуг. Бухгалтерський облік перукарських послуг. Характеристика побутових послуг та їх 

патентування.  Бухгалтерський облік побутових послуг.   Останні досягнення науки з 

обліку готельного бізнесу та надання побутових послуг. 

 

Тема 9. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях 

Класифікація неприбуткових організацій. Оподаткування  неприбуткових організацій. 

Податок на додану вартість, комунальний податок, плата (податок) на землю, оподаткування 

заробітної плати. Бухгалтерський облік у неприбуткових організаціях. Добровільні 

пожертвування. Членські внески. Гуманітарна допомога. Доходи та витрати від власної 

діяльності. Звітність неприбуткових організацій.  Останні досягнення науки з обліку у 

неприбуткових організаціях. 
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2. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

2.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік» 

Денна форма навчання 

№ 

аняття 
Тема заняття Види навчальних занять 

Максимал

ьна 

кількість 

балів 

1 2 3 4 

За систематичність і активність на практичних заняттях 

Змістовий модуль  № 1 

1 

Тема 1. Бухгалтерський облік у сільському  

господарстві. 

 

Cемінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

2 
Тема 2. Бухгалтерський облік у 

будівництві. 

Семінар – робота в малих 

творчих групах 

4 

3 

Тема 3. Бухгалтерський облік на 

автотранспортних підприємствах 

 

Cемінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

4 

Тема 4. Бухгалтерський облік в торгівлі Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

4 

5 
Проведення контрольної (модульної) 

роботи № 1 
Модульний контроль 

- 

Змістовий модуль  № 2 

6 

Тема 5. Бухгалтерський облік у  закладах  

громадського харчування та ресторанного 

бізнесу 

 

Семінар – робота в малих 

творчих групах 

4 

7 

Тема 5. Бухгалтерський облік у  закладах  

громадського харчування та ресторанного 

бізнесу 

 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

6 

8 

Тема 6. Облік у житлово-комунальному 

господарстві  та в об’єднаннях   

співвласників багатоквартирних будівників 

Семінар – робота в малих 

творчих групах 

4 

9 

Тема 6. Облік у житлово-комунальному 

господарстві  та в об’єднаннях   

співвласників багатоквартирних будівників 

Семінар – «міні кейс» 6 

10 
Тема 7. Облік туристичної та рекламної 

діяльності 

Cемінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

11 
Тема 7. Облік туристичної та рекламної 

діяльності 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

6 

12 

Тема 8. Бухгалтерський облік  готельного 

бізнесу та  надання побутових послуг. 

 

Cемінар – вирішення 

ситуаційних вправ 

4 

13 

Тема 8. Бухгалтерський облік  готельного 

бізнесу та  надання побутових послуг. 

 

Семінар – «мозговий 

штурм» 

6 
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14 
Проведення контрольної (модульної) 

роботи № 2   

Модульний контроль - 

15 

Тема 9. Бухгалтерський облік у 

неприбуткових організаціях 

Семінар – розгорнута 

бесіда 

 

4 

Усього  балів за роботу на практичних заняттях 60 

За виконання контрольних (модульних) робіт 
Контрольна 

(модульна) 

робота № 1 

(Заняття 5) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 1 10 

Контрольна 

(модульна) 

робота № 2 

(Заняття 

14) 

Виконання контрольної ( модульної)  роботи № 2 10 

Усього  балів за виконання контрольної ( модульної)  роботи 20 

За виконання і захисту індивідуальних  вибіркових завдань самостійної роботи * 

Види індивідуальних завдань 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою 10 

2. Написання реферату (есе) 10 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою 10 

4. Пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою 10 

5. Підготовка презентації за заданою тематикою 10 

6. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) 10 

7. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою 

проблематикою 
20 

Усього  балів за виконання і захист індивідуальних завдань самостійної роботи 20 

Разом балів за  СРС  100 

* Студент може обрати види завдань самостійної роботи, загальна сума балів за які не 

перевищує 20 балів. 

 

2.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю 

(залік). Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

  Всі об’єкти поточного контролю знань студентів з даної дисципліни поділяються на 

обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі студенти повинні виконати 

обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових належать альтернативні 

завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб 

набрати необхідну кількість балів поточного контролю.         

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

 а) якість виконання завдань та відповіді (виступи) на практичних заняттях: 

      - відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, участь в проведенні ділової ігри, 

круглого столу; 

      - експрес-опитування, тест-контроль; 

      - виконання домашніх самостійних розрахункових завдань. 

Якість виконання завдань та відповіді на практичних заняттях оцінюється в діапазоні від 0 

до 60 балів. 

б) виконання контрольної (модульної) роботи. З метою перевірки засвоєння студентами 

матеріалу дисципліни «Облік за видами економічної діяльності», а також для надання 

студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу 

з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено 

обов’язкове виконання однієї  контрольної  (модульної) роботи. Контрольна робота 
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проводиться на передостанньому семінарському занятті протягом двох академічних годин. 

Одна контрольна (модульна) робота містить п’ять завдань та оцінюється в межах 20 балів.  

в) виконання і захист вибіркових завдань самостійної роботи студента оцінюється в межах 

20 балів:  

- самостійне завдання по презентаціям узагальнених за темами: «Бухгалтерський облік у 

сільському  господарстві.», «Бухгалтерський облік в торгівлі», «Бухгалтерський облік у 

будівництві», «Бухгалтерський облік у  закладах  громадського харчування та ресторанного 

бізнесу»;  

- виконання і захист інших видів робіт.  

Таким чином, всі обов’язкові об’єкти поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали, але в межах балів поточного 

контролю. 

 У разі невиконання завдань поточної контрольної (модульної) роботи з об’єктивних  

причин студент має право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. 

Порядок складання визначає викладач, який проводить практичні заняття.  

 

3. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

3.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) 

для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітніх програм «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік» 

Заочна форма навчання 

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

№  

занятт

я 

 

Теми занять Види занять 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Відповіді (виступи) на контактних заняттях 

1. 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік у 

сільському  господарстві. 

Тема 2. Бухгалтерський облік у 

будівництві 

Установча міні-лекція  - 

Міні-семінар вирішення ситуаційних 

вправ 

2 

Виконання практичних завдань 2 

2.  

Тема 3. Бухгалтерський облік на 

автотранспортних підприємствах 

Тема 4. Бухгалтерський облік в 

торгівлі 

Міні-лекція  - 

Міні-кейс 2 

Тест-контроль 2 

3. 

 

Тема 5. Бухгалтерський облік у  

закладах  громадського харчування 

та ресторанного бізнесу 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар «мозковий штурм» 4 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

4 

Тема 6. Облік у житлово-

комунальному господарстві  та в 

об’єднаннях   співвласників 

багатоквартирних будівників 

Міні-лекція   

Міні-кейс 4 

Тест-контроль 2 

5 

Тема 7. Облік туристичної та 

рекламної діяльності 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розв’язання проблемних 

завдвнь 

2 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 
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6 

Тема 8. Бухгалтерський облік  

готельного бізнесу та  надання 

побутових послуг. 

 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар вирішення ситуаційних 

вправ 

2 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

7 

Тема 9. Бухгалтерський облік у 

неприбуткових організаціях. 

Міні-лекція  - 

Міні-семінар – розв’язання проблемних 

завдвнь 

2 

Виконання практичних завдань 2 

Тест-контроль 2 

8 

Контрольна (модульна) робота Виконання контрольної (модульної 

роботи) 

- 

 40 

За виконання контрольних (модульних) робіт  

Заняття 

№8 

Комплексна контрольна  (модульна) 

робота 

Контрольна ( модульна)  робота 10 

Усього балів за контактні заняття 50 

 

МІЖСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД 

За виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань 

Види завдань Форма 

подання 

 

Термін подання 

і реєстрації  

Форма 

контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

Домашнє самостійне завдання 

або самостійна лабораторна 

робота-онлайн 

(письмова 

або 

електронна) 

За два тижні до 

початку сесії 

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

20 

Самостійне  завдання за 

дистанційним курсом 

електронна За два тижні до 

початку сесії  

Викладачем в 

онлайн-режимі 
20 

За виконання індивідуального самостійних  робіт  за вибором (1-го завдання)  

1. Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій  

2. Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень 

3. Підготовка презентації  

4. Виконання завдань в рамках 

дослідницьких проектів кафедри 

(факультету)* 

(письмова 

або 

електронна) 

Індивідуально 

викладачу за 

графіком  

Захист і 

обговорення 

результатів за 

графіком  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних самостійних завдань 50 

Разом 100 
* За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — участь у 

конференції, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за 

поточну успішність, але не більше 10 балів в межах балів поточного контролю. 

 

3.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни «Облік за видами економічної 

діяльності» поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належить альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів. 
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З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни 

«Облік за видами економічної діяльності», а також для надання студентам можливості набути 

практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, 

правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов'язкове виконання одної 

контрольної  (модульної) роботи.  

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

В сесійний період загальна кількість балів, які може отримати студент становить 50 балів, 

яка розподіляється таким чином: 

- відповіді (виступи) на аудиторних заняттях, які оцінюється в 40 балів 

- виконання контрольної ( модульної)  роботи, яка оцінюється в 10 балів. 

В межсесійний період загальна кількість балів які може отримати студент становить 50 

балів, яка розподіляється таким чином: 

- виконання обов’язкових позааудиторних самостійних завдань та робіт, які оцінуються в 

40 балів: 

            а) виконання самостійного завдання – 0-20 балів  

                (10 із яких можна набрати тільки після захисту); 

            б) виконання самостійного завдання за дистанційним курсом – 0- 

               20 балів (10 із яких можна набрати тільки після захисту); 

- виконання самостійних  робіт за вибором (1-не завдання), яке цінуються в 10 балів. 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

100 балів (включно). Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в 

електронному журналі обліку навчальної роботи студентів академічної групи. 

 Результати  поточного контролю знань студентів  вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни.  

У разі пропуску з поважних причин аудиторних занять студент заочної форми навчання 

має право їх відпрацювати за графіком консультацій. 

Відпрацювання аудиторних занять можуть бути здійснені впродовж 2-х тижнів (14 

календарних днів), починаючи з моменту, коли студент має знову приступити до занять 

(завершилася дія відповідної поважної причини), але не пізніше дня початку залікового тижня у 

відповідному семестрі. 

Поважними причинами пропуску студентом аудиторних занять можуть бути хвороба, 

виклик до суду, правоохоронних органів чи до військового комісаріату; відрядження; сімейні 

обставини тощо, що мають бути підтверджені документально — лікарняний, медична довідка, 

повістка, тощо. 

Порядок відпрацювання пропущених занять визначає викладач. 

 

 

4. ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ 

НАВЧАННЯ 

4.1. КАРТА НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

з дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» (вибіркова) 

 для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

освітньої програми «Облік і аудит» 

Дистаційна форма навчання 

№  

занятт

я 

 

Тема заняття 

 
Форма занять і контролю 

Макс. 

кіл-ть 

балів 

За знання, уміння та навички, продемонстровані на заняттях у дистанційному режимі 

1 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік у 

сільському господарстві. 

 

Установча міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 
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2 

Тема 2. Бухгалтерський облік у 

будівництві 

 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

3 

Тема 3. Бухгалтерський облік на 

автотранспортних підприємствах 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

2 

4 

 

Тема 4.  Бухгалтерський облік в 

торгівлі 

 

Міні-лекція (конспект) 1 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

5 

 

Тема 5. Бухгалтерський облік у 

закладах громадського харчування та 

ресторанного бізнесу 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

6 

 

Тема 5. Бухгалтерський облік у 

закладах громадського харчування та 

ресторанного бізнесу 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

7 

 

Тема 6. Облік у житлово-комунальному 

господарстві та в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирних 

будівників 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

8 

 

Тема 6. Облік у житлово-комунальному 

господарстві та в об’єднаннях 

співвласників багатоквартирних 

будівників 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

9 

 

Тема 7. Облік туристичної та рекламної 

діяльності 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

10 

 

Тема 7. Облік туристичної та рекламної 

діяльності 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

11 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік 

готельного бізнесу та надання 

побутових послуг. 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

12 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік 

готельного бізнесу та надання 

побутових послуг. 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

13 

 

Тема 8. Бухгалтерський облік 

готельного бізнесу та надання 

побутових послуг. 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

14 

 

Тема 9. Бухгалтерський облік у 

неприбуткових організаціях 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

15 

Тема 9. Бухгалтерський облік у 

неприбуткових організаціях 

Міні-лекція (конспект) 2 

Виконання практичних завдань у 

дистанційному режимі 

3 

Усього балів за дистанційні заняття 70 

За виконання і захист підсумкових контрольних робіт  

16 Підсумкова контрольна робота Підсумковий контроль 20 

Усього балів за підсумкові контрольні роботи 20 

За виконання індивідуальних завдань самостійної роботи за вибором (1-го завдання) 

1. Виконання і захист (письмова Індивідуально Захист і 10 
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індивідуальних науково-

пізнавальних завдань. 

або 

електронна) 

викладачу за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

обговорення 

результатів за 

графіком 

дистанційного 

навчання 

2. Підготовка рефератів, есе з 

аналізом публікацій. 

10 

3. Аналітичний (критичний) 

огляд наукових публікацій. 

заданою тематикою  

4. Виконання завдань з 

поглибленого вивчення 

дисципліни. 

10 

5. Аналітичний звіт власних 

наукових досліджень за 

відповідною тематикою.  

10 

Усього балів за виконання індивідуальних завдань самостійної роботи 10 

Науково-дослідна робота студентів* 10 

Разом 100* 

* Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

 

4.2. Критерії оцінювання поточних результатів вивчення дисципліни 

  Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. 

Завдання поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. 

Об’єкти поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з даної 

дисципліни поділяються на обов’язкові та вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які всі 

студенти повинні виконати обов’язково під час опанування даної дисципліни. До вибіркових 

належать альтернативні завдання, серед яких кожен студент може вибрати завдання на власний 

розсуд з тим, щоб набрати необхідну кількість балів поточного контролю.       

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-70 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 20 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається 

студентам для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її 

виконання передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист 

підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений 

період часу та оцінюється в діапазоні від 0 до 20 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Сума набраних балів включається до загальної кількості балів за виконання завдань 

студента з дисципліни. 

Таким чином, всі обов’язкові та вибіркові об’єкти поточного та підсумкового контролю 

оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів (включно). 

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до відомості обліку поточної 

і підсумкової успішності і враховуються при виставленні підсумкового балу за опанування 

дисципліни. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань і заноситься до відомості поточної і підсумкової успішності. 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТІДЕНТІВ 

5.1. Вимоги до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи 

Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи студента є засвоєння в 

повному обсязі навчального матеріалу, передбаченого програмою, та послідовне формування у 
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студентів самостійності як риси характеру, що відіграє важливу роль у підготовці сучасного 

фахівця вищої кваліфікації. 

Враховуючи зміст, цілі та завдання, що вирішуються в процесі опанування навчального 

матеріалу з дисципліни, можна виділити такі види самостійної роботи студентів: 

1) теоретична підготовка до практичних занять – опрацювання лекційного матеріалу, 

навчально-методичної літератури; ознайомлення та конспектування основних норм 

нормативно-правової бази; 

2) практична підготовка до аудиторних занять – виконання практичних ситуаційних 

завдань; 

 3) виконання індивідуальних завдань – за вивченим матеріалом відповідної теми студент 

в поза аудиторний час виконує практичні (ситуаційні) завдання. 

4) пошуково-аналітична робота – пошук (підбір) та огляд літературних джерел за обраною 

студентом проблематикою; написання реферату (ессе, доповіді) за обраною темою; аналітичне 

дослідження та розгляд наукових статей; 

5) науково-дослідна робота – підготовка наукової роботи за обраною темою дослідження; 

представлення результатів проведеної роботи на науковому студентському гурткові у вигляді 

доповіді та презентації; написання наукових статей, тез доповідей з подальшим їх 

опублікуванням; виконання завдань в рамках науково-дослідних проектів кафедри. 

  Метою виконання індивідуальних завдань самостійної роботи  є засвоєння студентами 

основ методології та методики економічних наукових досліджень з бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу та аудиту. 

Перед виконанням кожного індивідуального завдання студент повинен опрацювати 

теоретичний матеріал відповідної теми: вивчити рекомендовану літературу, навчальні 

посібники, лекційний матеріал. 

Якщо виконана індивідуальна робота не відповідає зазначеній вимозі, вона не 

приймається до рецензування. У випадку утруднень при виконанні індивідуальної роботи 

необхідно звертатися на кафедру обліку і оподаткування згідно з графіком надання 

консультацій та проведення індивідуальних занять. 

Крім того, студентами можуть бути виконані наступні види вибіркових індивідуальних 

завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою. 

2. Написання ессе (реферату). 

3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою. 

4. Підготовка презентації за заданою тематикою. 

5. Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)*. 

Вимоги до оформлення рефератів 

 Реферати виконуються на аркушах білого паперу формату А4, які скріплюються та 

підписуються студентом за встановленою формою. 

 Обсяг реферату має бути не більше 10 сторінок машинописного тексту (інтервал 1,5). 

 При написанні реферату має бути використано не менше 10 літературних джерел, на які 

за текстом мають бути посилання. 

 Структура реферату: 

- Титульний лист 

- Зміст (з нумерацією сторінок) 

- Вступ (актуальність теми) 

- Основна частина (огляд літературних джерел, виклад основного змісту, 

постановка проблеми та розробка шляхів її вирішення) 

- Висновок: сучасний стан висвітлення та погляди на висвітлення проблеми 

(питання) 

- Список використаних літературних джерел 

- Додатки (ілюстрований матеріал: таблиці, рисунки, схеми тощо). 

 



16 

 

5.2. Критерії оцінювання результатів виконання індивідуальних завдань для самостійної 

роботи 

Денна форма навчання 

Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 20 балів.  

Вибіркові індивідуальні завдань самостійної роботи та їх оцінювання: 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- написання реферату (есе) - 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою - 0-10 балів; 

- пошук, підбір та огляд джерел за заданою тематикою - 0-10 балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою - 0-10  балів; 

- виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету)– 0-10 балів; 

- переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою проблематикою – 

0-20 балів. 

За рішенням кафедри, студентам, які брали активну участь у науково-дослідній роботі, 

можуть присуджуватися додаткові (заохочувальні) бали за результатами поточного контролю 

(0-10 балів).   

Заочна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

Індивідуальні завдання самостійної роботи та їх оцінювання  

а) аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-10 балів; 

б) аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10 балів; 

в) підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

г) виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри (факультету) – 0-10 балів. 

За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності 

— в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись 

додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. 

Дистанційна форма навчання 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може 

вибрати вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю 

оцінювання не вище 10 балів.  

За виконання індивідуальних завдань СРС за вибором (1-го завдання): 

-  виконання і захист індивідуальних науково-пізнавальних завдань – 10 балів; 

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою – 0-    10 балів; 

- написання реферату – 0-10 балів; 

- аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою – 0-10  

   балів; 

- підготовка презентації за заданою тематикою – 0-10 балів; 

 За власним бажанням студенти можуть брати участь у науково-дослідній роботі. 

Студентам, які брали участь у науково-дослідній роботі, можуть присуджуватися додаткові 

(заохочувальні) бали в діапазоні від 0 до 10 балів за кожне належним чином виконане завдання. 

При цьому їх кількість не повинна перевищувати 10 балів за семестр. 

 

6.  РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

6.1. Основна література 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.1999р. №996-ХІV з наступними змінами і доповненнями. 

2. Закон України “Про селянське (фермерське) господарство” від 20.12.91р. 

3. Податковий кодекс України. 

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 
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5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України 

від 30.11.99р. №291 з наступними змінами і доповненнями. 

6. Інструкція  про  застосування Плану  рахунків бухгалтерського обліку активів,  капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом 

Міністерства  фінансів України від 30.11.99 року  № 291 з наступними змінами і 

доповненнями. 

7. Інструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно 

торгової мережі та мережі ресторанного господарства. Затверджено наказом Держкомстату 

України від 24.10.2005 р. № 327. 

8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 29.12.2006  № 1315. 

9. Інструкція з обліку молодняка тварин, птиці та тварин на відгодівлі. Затверджено наказом 

Міністерства сільського господарства і продовольства України від 15.01.97р. № 7.  

10. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт, 

затверджені наказом Державного комітету України з будівництва та архітектури від 

16.02.04р. № 30.  

11. Методичні рекомендації щодо впровадження національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку у сфері громадського харчування і побутових послуг, 

гармонізованих з міжнародними стандартами. Затв. наказом Міністерства економіки та з 

питань європейської інтеграції України від 17.06.2003 р. № 157. 

12. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в       селянських 

(фермерських) господарствах. комплексу. Затверджено наказом Міністерства аграрної 

політики України 02.07.01 року № 189. 

13. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнальною 

формою на підприємствах агропромислового комплексу. Затверджено наказом 

Міністерства аграрної політики України 07.03.01 року № 49. 

14. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджено наказом Міністерства 

аграрної політики України 18.05.2001 р. № 132. 

15. Методичні  рекомендації з формування собівартості  перевезень (робіт, послуг) на 

транспорті.  Затверджено наказом Міністерства транспорту України 05.02.2001 року № 65. 

16. Методичні  рекомендації з формування собівартості  продукції  (робіт, послуг) у 

промисловості.  Затверджено наказом  Державного комітету  промислової політики 

України від 02.02.2001 року № 47. 

17. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній 

діяльності. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 

України від 22.05.2002 р. № 145.  

18. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Затверджено 

наказом Міністерства фінансів України 29.12.2000 р. № 356. 

19. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві. 

Затверджено спільним наказом Державного комітету статистики України, Державним 

комітетом будівництва, архітектури та житлової політики України 29.12.2000 року № 

46/209 з наступними змінами. 

20. Про затвердження типових форм первинного обліку та інструкції про порядок їх 

виготовлення, зберігання і застосування. Затверджено наказом Державного комітету 

статистики України від 27.07.98 р. № 263. 

21. Про організацію ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності  в 

системі Міністерства аграрної політики України. Затверджено наказом Міністерства 

аграрної політики України 01.11.2000 року № 216. 

22. Атамас П.Й. Бухгалтерський  облік  у  галузях   економіки: Навч. посібник / П.Й. Атамас – 

2-тє вид., перероб і доп. К.: ЦУЛ, 2010. – 386 с. 
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23. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. — 4-е вид., 

перероб і допов. / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін. За ред. проф. 

М. Ф. Огійчука. — К.: Алерта, 2007. — 979 с. 

24. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Навч. посібник /  М.Г. 

Михайлова та ін. за ред.. М.Г. Михайлової. – К.: ЦУЛ, 2008. – 469 с. 

25. Вату ля І.Д. Організація обліку  у фермерських господарствах: Навч. посіб. / І.Д. притуля. 

Л.О. Гладка. – К.: ЦУЛ, 2009 . – 312 с.  

26. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура. – К.: ЦУЛ, 2010. – 

392 с.  

27. Даньків Й.Я. Бухгалтерський  облік  у  галузях   економіки: Навч. посіб. /  Й.Я., Даньків,  

М.Р. Лучко,  М.Я. Остапюк – 3-тє вид., перероб і доп. К.: Знання, 2007. – 244 с. 

28. Крупка Я. Д. Облік в будівництві: Підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. 

Мельник. – К.: Знання, 2008. – 631 с.  

29. Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, М.С 

Стасишен. - К.: Каравела, 2008. – 208 с. 

30. Фінансовий і управлінський облік  на сільськогосподарських підприємствах / С.М. 

Огійчук, М.І. Беленкова, В.О. Плаксієнко. – К.: Алерта, 2009. – 1056 с.  

 

6.2. Додаткова література 

31. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку 

підприємств” від 22.05.97 року із змінами і доповненнями. 

32. Закон України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг” від 06.07.95 року, із змінами і доповненнями. 

33. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97р. № 168/97-ВР із змінами і 

доповненнями. 

34. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно – 

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків. Затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 11.08.94 року  № 69 з наступними змінами і 

доповненнями. 

35. Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті, наказ Міністерства транспорту України від 10.02.98 року  № 43. 

36. Гура Н.О. Бухгалтерський облік у житлово-комунальному господарстві: Теорія і практика: 

монографія / Н.О. Гура. – К.: Знання, 2007. – 244 с.   

37. Коцупатрий М.М. Комп’ютерні технології обліку  в агропромислових формуваннях / М.М. 

Коцупатрий, М.С. Царьов, А.В. Мазур. – К.: КНЕУ, 2007. – 200 с.  

38. Іванюта П.В. Внутрішньогосподарський облік (управлінський) облік у виробничих 

підрозділах сільськогосподарських господарюючих суб’єктів. – К.: ЦНЛ, 2006. – 368 с. 

39. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні. Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” / Ф.Ф Бутинець та ін.; За 

ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 440 с. 

40. Бухгалтерський облік в торгівлі: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 “Облік 

і аудит” / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – 2-е вид., перероб і доп. – 

Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 576 

41. Грабова Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет на производственных и торговых 

предприятиях: Учебное пособие. —– К.: АСК, 2006. 

42. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 

2005. — 233 с. 


