
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код. ВВ 3; 
2. Назва. Облік за видами економічної діяльності; 
3. Тип. Вибірковий; 
4. Рівень вищої освіти. І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: VІ; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зінкевич О.В., канд. екон. 
наук, доцент. 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• відображати облікові операції основних видів економічної діяльності; 
• здійснювати відповідні розрахунки, перевірку та обробку документів; 
• правильно організувати бухгалтерський облік, застосувати набуті знання в практичній 

роботі. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік 
(загальна теорія), Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2. 
       • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Облікова політика підприємства, Облік і звітність в оподаткуванні. 
12. Зміст курсу. Облік на промислових підприємствах. Облік у торгівлі. Облік у 
ресторанному господарстві. Облік у будівництві. Облік на автотранспортних підприємствах. 
Облік побутових послуг. Облік рекламної діяльності. Облік туристичної діяльності. Облік у 
житлово-комунальному господарстві. Облік у готелях. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки. навч. посіб. / П.Й. Атамас. – 2-е 
вид. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 
2. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: підручник / О.В. Зінкевич, 
С.О. Левицька, М.М. Мосійчук, І.П. Нагавичко, О.Б. Немоквич; Національний університет 
водного господарства та природокористування. – Рівне: НУВГП, 2006. – 454 с. 
3. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: підручник / Н.О. Гура – К.: Центр 
навчальної літератури, 2010. – 392 с. 
4. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник / Й.Я. Даньків, 
М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк. – К.: Знання, 2005. – 229 с. 
5. Захожай В.Б. Бухгалтерський облік у галузях економіки / В.Б. Захожай, М.Ф. Базась, 
М.М. Матюха, В.М. Базась. – К.: МАУП, 2005. – 968 с. 
6. Сук Л.К. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навчальн. посібн. / Л.К. Сук, 
П.Л. Сук, М.С. Стасишен. – Київ: Каравела, 2008. – 208 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних занять, 104 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. 

Методи: інтерактивні лекції, практичні заняття; індивідуальні завдання, використання 

мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль (100 балів, залік): тестування, опитування, контрольні заходи, 

підготовка самостійних навчально-наукових робіт. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри      Н.М. Позняковська, к.е.н., доцент 

Розробник опису дисципліни    О.В. Зінкевич, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

1. Course: ВВ 3; 
2. Title: Accounting by economic activities; 
3. Type: selective; 
4. Higher education level:: I (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 3; 
6. Semester when the discipline is studied: VІ; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: O.V. Zinkevych, associate 
professor, department of accounting and audit; 
9. Learning outcomes. After studying the discipline, the student must be able to: 

• display accounting operations of the main sectors of the national economy; 
• carry out appropriate calculations, verification and processing of documents; 
• properly organize accounting, apply acquired knowledge in practical work. 

10. Method of education: training sessions (lectures, practical classes, consultations), practical 

training (industrial analytical practice), control measures (module control, control work). 
11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting 1, Financial accounting 2. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Accounting policy of the 
enterprise, Accounting and reporting in taxation.  
12. Course content. Accounting at industrial enterprises. Trade accounting. Accounting in the 
restaurant industry. Accounting in construction. Accounting at motor transport enterprises. 
Accounting at household services. Accounting at advertising activity. Accounting at tourism 
activities. Accounting at housing and communal services. Accounting at hotels. 
13. Recommended reading: 
1. Atamas P.Y. Accounting in the branches of economy / P.Y. Atamas - K .: Center for Educational 
Literature, 2010. - 392 p. 
2. Accounting in the branches of the national economy / O.V. Zinkevich, S.O. Levitskaya, 
M.M. Mosiuchuk, I.P. Nagavichko O.B. Nemoclich - Rivne: NUVGP, 2006. - 454 p. 
3. Gura N.O. Accounting for types of economic activity / N.O. Gura - K .: Center for Educational 
Literature, 2010. - 392 p. 
4. Danyuk Y.Ya. Accounting in the spheres of economy: teaching. manual / Y.Ya. Danyuk, M.R. 
Luchko, M.Ya. Ostapyuk - K .: Knowledge, 2005. - 229 p. 
5. Zakhozy V.B. Accounting in the branches of economics / V.B. Zakhozay, M.F. Bazas, 
M.M. Matyukha, V.M. Bash - K.: MAUP, 2005. - 968 p. 
6. Suk L.K. Accounting in the branches of economics / L.K. Suk, P.L. Suk, M.S. Staszhen - Kyiv: 
Karavela, 2008. - 208 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 practical lessons hours, 104 independent work hours. Together - 150 hours. 
Methods: interactive lectures, individual tasks, individual and group research tasks, use of 
multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 
Current control (100 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department: Natalya Poznyakovska 
Developer: Ph.D, associate professor Oksana Zinkevych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


