
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК У ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ» 

 
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.7 

2.2. Назва. Облік у галузях економіки. 

2.3. Тип. Вибіркова. 
2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 
2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Романченко Ю. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові 
та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Особливості обліку на підприємствах торгівлі. Особливості бухгалтерського 

обліку в будівництві. Особливості бухгалтерського обліку автотранспортних 

підприємств. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ресторанного 

господарства. Облік страхової діяльності. Облік туристичної діяльності. Облік 
готельного бізнесу. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Блакита Г. В., Гладій І. О., Дзюба О. М., Бровко О. Т. Бухгалтерський 

облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. К. : «Центр учбової 
літератури», 2014. 288 с. 

2. Гура Н. О. Облік видів економічної діяльності: підручник. К. : «Центр 

учбової літератури», 2010. 392 с. 
3. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Бухгалтерський облік у 

галузях економіки: навч. посібник. К. : Знання, 2007. 

4. Загородній А. Г., Яремко І. Й., Пилипенко Л. М., Мороз А. С. 

Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності : навч. посіб. Львів: 



Видавництво Львівської політехніки, 2014. 216 с. 

5. Маляревський Ю.Д., Горяєва М. С., Пасенко Н. С. Облік у галузях 

виробництва та послуг : навч. посібник. Х. : ХНЕУ, 2012. 400 с. 
2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування задач 

та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх 

завдань; 
− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


