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ВСТУП 

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» 

розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (протокол 

№ 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

   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 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». 

Мета вивчення навчальної 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. 

       Завдання навчальної дисципліни оволодіння знанням та практичними навичками 

бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств різних галузей економіки. 

Предмет вивчення навчальної 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. 
 Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним 
результатам навчання за навчальною дисципліною, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною 

«Облік за видами економічної діяльності» 

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 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс 

Презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та 

командних завдань, Case-
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структуру та методи ведення; 

особливостей специфіки ведення 

обліку в кожній окремій галузі; 

загальних вимог, які ставляться 

до фінансової звітності 

підприємств ріхних галузей 

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 регістрів 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

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 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

Перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

конкретних задач та 
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системою; ефективно формувати 

комунікаційну стратегію при 

заповненні первинних документів 

та регістрів обліку і звітності. 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

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. 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни  

«Облік за видами економічної діяльності» 

Назва теми 

Кількість годин за формами навчання 

Очна (денна)  Заочна  Дистанційна 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 
 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

за
н

я
т
т
я

 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

 

(к
о
н

т
а
к

т
н

і)
 з

а
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

К
о
н

т
а
к

т
н

і 
за

н
я

т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

З
а
н

я
т
т
я

 в
 

д
и

ст
а
н

ц
ій

н
о
м

у
 

р
еж

и
м

і 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 р

о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

Тема 1. Особливості 

обліку у сільському 

господарстві 

1 2 - 1 5  

 

2 

 

 

2 

 

 

12 

3 8 

Тема 2. Особливості 

обліку в будівництві 

1 2 - 1 5 3 9 

Тема 3. Особливості 

обліку на 

автотранспортних 

підприємствах 

2 2 - 1 5  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

12 

3 9 

Тема 4. Особливості 

обліку у житлово-

комунальному 

господарстві та в 

об’єднаннях 

співвласників 

багатоквартирних 

будівників 

2 2 - 1 5 3 9 

Тема 5. Особливості 

обліку туристичної та 

рекламної діяльності 

2 

 

2 

 

- 

 

1 

 

6 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

12 

3 9 

Тема 6. Особливості 

обліку у закладах 

громадського 

харчування та 

ресторанного бізнесу 

2 4 - 1 6 3 9 

Тема 7. Особливості 

обліку в торгівлі 

2 4 - 2 6 2 2 12 3 9 

Тема 8. Особливості 

обліку у готельного 

бізнесу та надання 

побутових послуг 

2 4 - 2 6 2 2 12 3 9 

Тема 9.   Особливості 

обліку в неприбуткових 

організаціях 

4 4 - 2 6  

2 

 

 

2 

 

12 

4 9 
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Виконання вибіркового 

завдання 

- - -  6 - - 10 - - 

Контрольна (модульна) 

робота 

- 2 - - - 2 - - 2 - 

Підготовка до 

контрольної (модульної) 

роботи 

- - - - 4 - - 10  8 

Підсумкова контрольна 

робота 

- 2 - - - 2 - - 2 - 

Усього: 18 30 - 12 60 16 12 92 32 88 

Підсумковий 

контроль: залік 
  

 

Разом: 

годин 120 120 120 

кредитів 4 4 
 

4 

 

 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Особливості обліку 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. Особливості обліку в 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 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 



9 

 

організацій. Особливості обліку будівельних робіт у забудовника, виконаних 

господарським способом. 

 

Тема 3.  Особливості обліку 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. Особливості обліку 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 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 5. Особливості обліку 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. 
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Тема 6. Особливості обліку 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 7. Особливості обліку 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.  

 

Тема 8. Особливості обліку 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.   Особливості обліку в 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. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача 

Курс складається з одного змістовного модуля (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-9. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни у продовж семестру оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 
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 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольної (модульної) роботи; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль для очної (денної) та заочної форм навчання може також 

здійснюватися на базі платформи Moodle та інших хмарних сервісів синхронного 

відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams тощо) 

Поточний контроль для дистанційної форми навчання здійснюється виключно на 

базі платформи Moodle. 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому  оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх 

форм навчання); 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не 

відпрацювавши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми 

навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим 

контролем у формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю 

(роботи на навчальних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань 

для самостійного опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання 

здобувачем підсумкової контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у 

формі заліку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної 

підготовки мають право повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: 

один раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну 

дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної 

кафедри. В обох випадках загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих 

здобувачів враховується результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної 

заборгованості для таких осію встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в 

наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої 

програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з 

Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені 

навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, 

а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних 

семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 
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Таблиця 3   

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Облік за видами економічної діяльності» 

(форма підсумкового контролю – залік) 

Види навчальної діяльності здобувача  

Розподіл балів за формами навчання 

Очна (денна) 
Заочна Дистанційн

а 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних 

заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 

30 балів 20 балів 40 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

1МК × 10 =  

10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 

10 × 1= 

10 балів 

20 × 1= 

20 балів 
-- 

Представлення результатів науково-дослідних 

робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних 

проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 
50 балів 50 балів 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 50 балів 50 балів 

Підсумкова кількість балів 

з навчальної дисципліни 
100 балів 100 балів 100 балів 

 

 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

  

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Облік 

за видами економічної діяльності» або її окремого компонента можливе в таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або інших країн) відповідно до Положення про включене 

навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ 

«КНЕУ ім. В. Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому 
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навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», Положення про порядок оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти відповідно до 

Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній 

освіті». 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

 

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

від 16.07.1999 р. № 996-14. станом на 02 червня 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14  

2. Закон України «Податковий кодекс» від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінми і 

доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку від 07.02.2013р. 

№73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-

13#Text 

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.99р. №291 (зі змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text 

5. 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 (зі змінами 

і доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text 

 

4.2. Додаткова література 

1. 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, 2017. 979 с. 

2. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах: Навч. посібник /  

М.Г. Михайлова та ін. за ред.. М.Г. Михайлової. К.: ЦУЛ, 2018. 469 с. 

3. Ватуля І.Д. Організація обліку  у фермерських господарствах: Навч. посіб. / І.Д. 

притуля. Л.О. Гладка. К.: ЦУЛ, 2019.312 с.  

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

392 с.  

5. 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, 2017. 244 с. 

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

Мельник. К.: Знання, 2018. 631 с.  

7. Сук Л.К. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. 

Сук, М.С Стасишен. К.: Каравела, 2018. 208 с. 

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

Огійчук, М.І. Беленкова, В.О. Плаксієнко. К.: Алерта, 2019. 1056 с.  

 

4.3. Дистанційні курси та інформаційні ресурси 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text
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1. Навчальна платформа MOODLE; 

2. Програма відеозв’язку ZOOM; 

3. Програма відеозв’язку Skype. 

 

 


