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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Курс «Облік і оподаткування за видами господарської діяльності» 
допоможе вам розібратися з 

• опануванням теоретичних основ організації бухгалтерського обліку в 
різних галузях господарювання;

• набуттям елементарних знань з фінансового обліку на різних 
підприємствах;

• вмінням використовувати облікову інформацію для оптимізації планів, 
контролю за їх виконанням.

• визначенням проблемних питань організації обліку в різноманітних 
галузях економіки.



МЕТА КУРСУ: ЗАСВОЮВАННЯ СТУДЕНТАМИ ЗНАНЬ З ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ
ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ
ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗЯХ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ, ЗОКРЕМА У
ТОРГІВЛІ, БУДІВНИЦТВІ, АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ТА В СІЛЬСЬКОМУ
ГОСПОДАРСТВІ

Компетентності Результати навчання

Здатність формувати та 

використовувати облікову інформацію 

для прийняття рішень на всіх рівнях 

управління в цілях підвищення 

ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу.

Знати теорію, методику і практику формування 

облікової інформації за стадіями облікового процесу і 

контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління  суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження.

Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю та 

оптимізації податкових розрахунків.

Вміти розвивати та підвищувати свій професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління.

Здатність формувати особливості 

застосування плану рахунків в різних 

галузях; підходи до організації обліку в 

них; процедури здійснення основних 

операцій на цих підприємствах. 

Відображати зміст операцій, притаманних тієї чи іншій 

галузі на рахунках обліку, вільно орієнтуватись у 

номенклатурі плану рахунків, формувати зміст 

облікової політики, визначати результат діяльності за 

даними фінансового обліку.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Порядок здійснення торгівельної діяльності

Тема 2. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

Тема 3. Облік в роздрібних торгових підприємствах

Тема 4. Інші торгівельні операції

Тема 5. Облік у громадському харчуванні

Тема 6. Облік будівельного виробництва

Тема 7. Облік на автомобільному транспорті

Тема 8. Облік у сільському господарстві

Тема 9. Облік поточних біологічних активів тваринництва


