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Короткий зміст освітнього компоненту. 

   Дисципліна «Облік і оподаткування в галузях економіки»  спрямована на 

формування у студентів теоретичних знань та  вироблення  практичних  

навичок  щодо  організації  облікового  та податкового процесів  на  

підприємствах  різних галузей економіки, використовуючи при цьому 

сучасні наукові підходи; засвоєння методики організації обліку та 

оподаткування на підприємствах окремих галузей економічної діяльності: 

навичками опрацювання документів,  складання  бухгалтерських  записів,  

облікових  реєстрів;  вивчення  складу  та  групування  витрат  на 

підприємствах різних галузей. 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту. 

  Передумовою успішного вивчення дисципліни є засвоєння дисциплін: 

бухгалтерський облік (загальна теорія), українська мова (за проф. спрямув.), 

управлінський облік,  звітність підприємств,  основи оподаткування. 

 

Компетентності: 

Загальні:  

ЗК 7 – Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля вирішення 

поставлених завдань.  

Фахові:  

ФК 2 Здатність   формувати   обліково-аналітичну   інформацію   для 

ефективного управління діяльністю підприємства. 

ФК 5. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 



ФК 11. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і 

ефективного використання ресурсів. 

 

Результати навчання:  

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ 

та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності. 

 

Методи навчання,форми та методи оцінювання: навчальний курс 

викладаєтья за допомогою проведення лекційних, практичних занять. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється у вигляді тестування, 

опитування, проведенні комплексних контрольних робіт та складання іспиту. 

 

Рекомендована література: 

1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид.: навч. 

посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 392 с.  

2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: навч. посіб. Київ : Знання, 

2004. 541 с. 

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

галузях  економіки:  навч. посібник. Київ : Знання, 2005. 229 с. 

4. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. 

посібник. Київ : Знання-Прес, 2005. 491 с. 

6.  Свідерський Є.  І. Бухгалтерський облік  у галузях економіки:  навч. 

посібник. Київ  : КНЕУ, 2004. 233 с.  

7.  Чернікова  І. Б.,  Дергільова  Г. С.,  Нестеренко  І. С.  Бухгалтерський  

облік  за  видами  економічної діяльності. Харків : Видавництво «Форт», 

2015. 200 с.  

8. Бухгалтерський облік у галузях економіки: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. 

Захожая, М. Ф. Базася. Київ : МАУП, 2005. 968 с 

9.  Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за 

журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового 

комплексу, затверджено наказом МАПУ від 07.03.2001 р. № 49. 

10.  Методичні  рекомендації  з  планування,  обліку  і  калькулювання  

собівартості  продукції  (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 

затверджено наказом МАПУ від 28.05.2001 р. №132  

11.  Про  організацію  ведення  бухгалтерського  обліку  та  складання  

фінансової  звітності  в  системі Міністерства аграрної політики України, 

затверджено наказом МАПУ від 01.11.2000 р. № 216. 



12.  Методичні  рекомендації  щодо  відображення  в  бухгалтерському  

обліку  операцій  з  формування власного  капіталу  та  залучення  майна  

колишніх  членів  колективних  сільськогосподарських підприємств 

новоствореними сільськогосподарськими підприємствами, затверджено 

наказом МАПУ від 02.07.2001 р. № 190. 

13.  Національні  стандарти  бухгалтерського  обліку  в  Україні.  Зб.  

нормативних  активів.  Київ  :  СП «Юрінком Інтер», 2000. 231с. 

14.  Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік в галузях економіки:  навч. 

посібник. Київ  : КНЕУ. 2008. 233с. 

15. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ URL:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

 

2 Допоміжна література 

1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку : Наказ від 24.05.1995 р. № 88. Міністерство фінансів України. URL :  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

2. Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці 

системи обліку та статистики : Указ Президента України від 23.05.92 р. № 

303. Урядовий кур'єр. 2000. № 5. 

 

 

Додаткові джерела: 

1. Курс-ресурс : http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=856 

2. http://rada.gov.ua/ru (сайт Верховної Ради України - нормативні документи)  

3. http://www.nbuv.gov.ua/ (національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського). 

http://dl.khadi.kharkov.ua/course/view.php?id=856

