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ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та цілі 

Навчальна дисципліна сукупно дає цілісне 

уявлення про фінансовий облік на 

підприємствах різних видів економічної 

діяльності. 

Мета та цілі дисципліни: оволодіння 

знаннями та практичними навичками 

бухгалтерського обліку господарської 

діяльності підприємств різних видів 

економічної діяльності. 

Завдання дисципліни: набуття здобувачами 

вищої освіти знань та практичних навичок з 

обліку на підприємствах різних видів 

економічної діяльності з урахуванням 

загальноприйнятих принципів та Н(П)СБО, 

вміння використовувати облікову інформацію 

для оптимізації планів, контролю за їх 

виконанням, для встановлення факторів, що 

впливають на економічні показники роботи 

підприємств різних видів економічної 

діяльності. 

Методи та технології, що 

використовуються при викладанні дисципліни: 

опитування, тестування, кумулятивне 

оцінювання, модульний контроль, презентації 

тощо. 

Посилання на розміщення 

навчальної дисципліни на 

навчальній платформі 

Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=204

6  

Компетентності ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК 04. Здатність працювати автономно. 

ЗК 06. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК 08. Знання та розуміння предметної області 

та розуміння професійної діяльності. 

СК 02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК 03. Здатність до відображення інформації 

про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2046
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2046
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управлінському обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення. 

СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики 

недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів. 

СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК 10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання професійних 

обов’язків. 

Програмні результати 

навчання 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

ПР 06. Розуміти особливості практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності. 

ПР 08. Розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством та 

оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної 

інформації. 

ПР 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та 

вміти застосовувати його методи і процедури. 

ПР 24. Знати особливості обліково-

аналітичного забезпечення управління 
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суб’єктами господарської діяльності у сфері 

екології, природних ресурсів та збалансованого 

природокористування і вміти застосовувати 

відповідний методичний інструментарій 

бухгалтерського обліку та аналізу. 

Структура та зміст 

навчальної дисципліни   

Зазначено нижче в таблиці (додаток 1) 

Перелік соціальних, 

«м’яких» навичок (soft 

skills) 

Економічна компетентність, здатність до 

навчання, критичне мислення, саморозвиток та 

інші. 

Форми та методи 

навчання 

Форми навчання: навчальні заняття 

проводяться за допомогою електронного 

ресурсу навчально-методичного забезпечення 

НУВГП (платформа дистанційного навчання 

Moodle – https://exam.nuwm.edu.ua/) та 

безкоштовного додатку для комунікацій 

Google Hangouts Meet https://meet.google.com/ 

пакету Google for Education. 

Методи навчання: міні-лекції, презентації, 

контекстне навчання, розвиток критичного 

мислення, проблемне навчання, 

випереджувальна самостійна робота, 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Прядок та критерії 

оцінювання 

Для досягнення цілей та завдань 

навчальної дисципліни здобувачам вищої 

освіти необхідно вчасно виконувати теоретичні 

та практичні завдання, пройти модульні 

контролі знань. 

За вчасне та якісне виконання завдань 

здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові 

бали (додаток 2). 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати 

додаткові бали за: участь у науково-

практичних конференціях (5 балів); підготовку 

до друку наукових статей (10 балів). 

Модульний контроль проходитиме у 

вигляді тестування. У тесті 42 питання різної 

складності: рівень 1 – 30 питань по 0,4 бала (12 

балів), рівень 2 – 10 питань по 0,55 бала (5,5 

бала), рівень 3 – 2 питання по 1,25 бала (2,5 

бала). Усього – 20 балів. 

Нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм 

подання апеляції: https://cutt.ly/0OF2tUL  

https://cutt.ly/0OF2tUL
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Поєднання навчання та 

досліджень 

Здобувачі вищої освіти мають можливість 

додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького 

характеру, а також можуть бути долучені до 

написання та опублікування наукових статей з 

тематики навчальної дисципліни. 

Інформаційні ресурси - Господарський кодекс України : Закон 

України від 16.01.2003 р. №436-IV. Дата 

оновлення: 15.12.2021. URL: 

https://cutt.ly/tOGnBYA (дата звернення: 

01.02.2022 р.). 

- Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за № 996-XIV. Дата 

оновлення: 14.07.2020. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

(дата звернення: 01.02.2022 р.). 

- Класифікація видів економічної 

діяльності ДК 009:2010 : Наказ  

Державного комітету України з питань 

технічного регулювання та споживчої 

політики від 11.10.2010 р. №457. Дата 

оновлення: 24.02.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb4576

09-10 (дата звернення: 01.02.2022 р.). 

- Про затвердження Методики визначення 

основного виду економічної діяльності в 

Реєстрі статистичних одиниць: наказ 

Державної служби статистики України 

від 14.12.2021 р. № 305. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v03058

32-21#Text (дата звернення: 

01.02.2022 р.) 

- Методичні рекомендації з формування 

собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості: Наказ Міністерства 

промислової політики України від 

09.07.2007 р. № 373. Дата оновлення: 

09.07.2007. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v03735

81-07 (дата звернення: 01.02.2022 р.).  

- Методичні рекомендації з формування 

складу витрат та порядку  

їх планування в торговельній діяльності: 

https://cutt.ly/tOGnBYA
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0305832-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0305832-21#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373581-07
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наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 

22.05.2002 р. № 145. Дата оновлення: 

02.03.2010. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01455

69-02#Text (дата звернення: 

01.02.2022 р.). 
- Методичні рекомендації щодо 

впровадження національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку у 

сфері громадського харчування і 

побутових послуг, гармонізованих з 

міжнародними стандартами: Наказ 

Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції  України від 

17.06.2003 р. № 157. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01575

69-03 (дата звернення: 01.02.2022 р.). 

- Методичні рекомендації з формування 

собівартості будівельно-монтажних 

робіт: наказ Міністерства регіонального 

розвитку та будівництва України від 

31.12.2010 р. № 573. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v05737

38-10#top (дата звернення: 01.02.2022 р.). 

- Методичні рекомендації з формування 

собівартості перевезень (робіт, послуг) на 

транспорті: наказ Міністерства 

транспорту України від 0.02.2001 р. 

№ 65. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v00653

61-01#Text (дата звернення: 

01.02.2022 р.). 

- Шот А. П. Облік і оподаткування за 

видами економічної діяльності. Опорний 

конспект лекцій. Львів : ЛНУ ім. Івана 

Франка, 2018. 117 с. URL: 

http://surl.li/bkmbr  

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості 

здійснюється згідно Порядку ліквідації 

академічних заборгованостей у НУВГП, 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf. Згідно 

цього документу і реалізується право здобувача 

вищої освіти на повторне вивчення дисципліни 

чи повторне навчання на курсі. 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0145569-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0145569-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0157569-03
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10#top
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0573738-10#top
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065361-01#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0065361-01#Text
http://surl.li/bkmbr
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/1/4273.pdf
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Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 

перездачі оприлюднюються на сторінці Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/.  

Неформальна та 

інформальна освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на 

перезарахування результатів навчання набутих 

у неформальній та інформальній освіті згідно 

відповідного положення https://cutt.ly/rOF7aqD. 

Також здобувачі вищої освіти можуть 

самостійно на платформах Prometheus, 

Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та інших 

опановувати матеріал для перезарахування 

результатів навчання. 

Рекомендовані курси: 

- «ОСББ: Абетка успіху: Бухгалтерський 

облік для ОСББ» 

(https://courses.prometheus.org.ua/courses/c

ourse-

v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_2/about) 

(перезарахування 10% поточних балів); 

- «Бухгалтер ФОП» 

(https://cutt.ly/8OGesVq) 

(перезарахування 10% поточних балів). 

Практики, представники 

бізнесу, фахівці, залучені 

до викладання 

Дячук Олег Олеговоич – аудитор, директор, 

ТзОВ АФ «ІНФО-СЕРВІС-АУДИТ» 

Матвійчук Людмила Олександрівна – аудитор, 

директор ТОВ «АК «Аудит Плюс» 

Правила академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення 

модульного контролю чи підсумкового 

контролю, здобувач вищої освіти 

позбавляється подальшого права здавати 

матеріал і у нього виникає академічна 

заборгованість. 

За списування під час виконання окремих 

завдань, здобувачу вищої освіти знижується 

оцінка у відповідності до ступеня порушення 

академічної доброчесності. 

Документи стосовно академічної 

доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі здобувачів вищої 

освіти, документи Національного агентства 

стосовно доброчесності) наведені на сторінці 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП – 

https://nuwm.edu.ua/sp. 

Вимоги до відвідування Здобувачу вищої освіти не дозволяється 

пропускати заняття без поважних причин. 

https://exam.nuwm.edu.ua/
https://cutt.ly/rOF7aqD
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_2/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:HOUSES+OSBB101+2021_T1_2/about
https://cutt.ly/8OGesVq
https://nuwm.edu.ua/sp
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Якщо є довідка про хворобу чи іншу поважну 

причину то здобувачу вищої освіти не потрібно 

відпрацьовувати пропущене заняття.  

Здобувач вищої освіти має право 

оформити індивідуальний графік навчання 

згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/. 

При об’єктивних причинах пропуску 

занять, здобувачі вищої освіти можуть 

самостійно вивчити пропущений матеріал на 

платформі MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=20

46. 

Здобувачі вищої освіти без обмежень 

можуть на заняттях використовувати мобільні 

телефони та ноутбуки. 

Оновлення За ініціативою викладача зміст даної 

навчальної дисципліни оновлюється щорічно, 

враховуючи зміни у законодавстві України. 

Здобувачі вищої освіти також можуть 

долучатись до оновлення дисципліни шляхом 

подання пропозицій викладачу стосовно 

новітніх змін у законодавстві. За таку 

ініціативу здобувачі вищої освіти можуть 

отримати додаткові бали. 

Інтернаціоналізація Електронні бібліотеки: 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-

posilannya/elektronni-biblioteki  

Електронний каталог: 

https://lec.nuwm.edu.ua/  

Можливості доступу до електронних ресурсів 

та сервісів: 

https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novi

ni/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-

servisiv  

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2046
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2046
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni-posilannya/elektronni-biblioteki
https://lec.nuwm.edu.ua/
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
https://lib.nuwm.edu.ua/index.php/biblioteka/novini/item/516-mozhlyvosti-dostupu-do-resursiv-i-servisiv
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Додаток 1 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 
Результати 

навчання 

Форма 

організації 

навчання 

Кількість 

годин 
Навчально-методичне забезпечення 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у 

будівництві, на автотранспортних підприємствах 

Тема 1. Облік 

на 

промислових 

підприємствах 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 10 

ПР 24 

Лекція 4 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
4 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
7 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 2. Облік у 

торгівлі 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 8 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
8 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
7 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 3. Облік у 

ресторанному 

господарстві 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 6 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
6 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
7 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 4. Облік у 

будівництві 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 6 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
6 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
7 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 5. Облік 

на авто-

транспортних 

підприємствах 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 6 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
6 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
7 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Змістовий модуль 2. Облік побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної діяльності, у житлово-

комунальному господарстві, у готелях 

Тема 6. Облік 

побутових 

послуг 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
10 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 7. Облік 

рекламної 

діяльності 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
5 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 8. Облік 

туристичної 

діяльності 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
10 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 9. Облік у 

житлово-

комунальному 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 0 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 
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господарстві ПР 08 

ПР 24 

заняття 

Самостійна 

робота 
10 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 10. Облік у 

готелях 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 http://ep3.nuwm.edu.ua/9600/ 

Самостійна 

робота 
5 http://ep3.nuwm.edu.ua/9601/ 

Тема 11. 

Особливості 

бухгалтерського 

обліку в 

територіальних 

громадах 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 - 

Самостійна 

робота 
5 - 

Тема 12. 

Особливості 

обліку 

організацій з 

експлуатації 

іригаційних і 

меліоративних 

систем 

ПР 03 

ПР 04 

ПР 05 

ПР 08 

ПР 24 

Лекція 0 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=

2046 

Практичне 

заняття 
0 - 

Самостійна 

робота 
5 - 

Додаток 2 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

Вид заняття Бали Форма контролю 

Модуль 1 

Поточна складова оцінювання  
Змістовий модуль 1. Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у 

будівництві, на автотранспортних підприємствах 

Тема 1. Облік на промислових підприємствах 3 Опитування  

Тема 2. Облік у торгівлі 3 Опитування 

Тема 3. Облік у ресторанному господарстві 3 Опитування 

Тема 4. Облік у будівництві 3 Опитування 

Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 3 Опитування 
Змістовий модуль 2. Облік побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної діяльності, у житлово-

комунальному господарстві, у готелях 

Тема 6. Облік побутових послуг 3 Опитування 

Тема 7. Облік рекламної діяльності 1 Опитування 

Тема 8. Облік туристичної діяльності 3 Опитування 

Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 3 Опитування 

Тема 10. Облік у готелях 1 Опитування 
Тема 11. Особливості бухгалтерського обліку в територіальних 

громадах 
2 Опитування 

Тема 12. Особливості обліку організацій з експлуатації 

іригаційних і меліоративних систем  
2 Опитування 

Усього лекційні заняття 30  

Тема 1. Практичні заняття 4 

Виконання практичних 

завдань 

https://cutt.ly/Dbnu14S  

Тема 2. Практичні заняття 8 

Тема 3. Практичні заняття 6 

Тема 4. Практичні заняття 6 

Тема 5. Практичні заняття 6 

Усього практичні заняття 30  

Усього поточна складова оцінювання 60  

Підсумкова складова оцінювання 

Модульний контроль № 1 20 Тестування 

https://cutt.ly/Dbnu14S


11 

Модульний контроль № 2 20 Тестування 

Усього підсумкова складова оцінювання 40  

Разом 100  

 

Лектор О.В. Зінкевич, к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і 

аудиту 


