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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фінансовий облік у підприємствах виробничої сфери в Україні 
регламентується загальнодержавними законодавчими актами, 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та 
інструкціями, затвердженими Міністерством фінансів України. Але 
більшість з цих нормативних актів є досить загальними і 
потребують деталізації та уточнення в галузевих методичних 
рекомендаціях. Зумовлено це значною специфікою окремих галузей 
економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вивчення 
особливостей обліку в окремих галузях економіки, що 
практикується у більшості навчальних закладів при підготовці 
бакалаврів з обліку і аудиту. 
Мета самостійної роботи – сприяння засвоєнню в повному обсязі 

навчальної програми дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях 
народного господарства» та формування самостійності як важливої 
освітньої та професійної якості, сутність якої полягає у 
систематизації, плануванні та контролі власної діяльності. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 

в галузях народного господарства» є засвоєння знань з теорії і 
практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних 
форм власності в галузях народного господарства України. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 
знати: основні форми організації облікового процесу на 

підприємствах різних галузей народного господарства; 
кореспонденції рахунків обліку типових господарських операцій з 
урахуванням особливостей статутної діяльності підприємств; 
порядок застосування П(С)БО, нормативно-законодавчих актів на 
підприємствах різних галузей; 

уміти: відображати облікові операції основних галузей 
народного господарства; здійснювати відповідні розрахунки, 
перевірку та обробку документів; правильно організувати 
бухгалтерський облік, застосувати набуті знання в практичній 
роботі. 
Одним із головних аспектів організації самостійної роботи є 

розробка форм і методів організації контролю за самостійною 

роботою студентів. 
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Навчальний матеріал дисципліни «Бухгалтерський облік в 
галузях народного господарства», передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної 
роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних 
навчальних занять. 
Контроль самостійної роботи студентів включає відповідь на 

контрольні (тестові) питання, перевірку конспекту, перевірку 
рефератів, перевірку виконаних індивідуальних завдань. 
Теоретична частина курсу «Бухгалтерський облік в галузях 

народного господарства» складається з 10-и тем, об’єднаних у два 
змістових модулі. Обсяг лекційних занять складає 30 годин. 
Практична підготовка передбачає проведення практичних занять 
загальним обсягом 30 годин та самостійну роботу студентів, на яку 
відводиться 48 годин. Загальний обсяг вивчення дисципліни – 108 

годин, з них аудиторних занять – 60 годин. 
Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам 

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» як денної так і заочної 
форм навчання при самостійному вивчені дисципліни 
«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства». Тому в 
методичних вказівках представлено опис навчальної дисципліни, 
структуру залікового кредиту, тематичний склад навчальної 
дисципліни, розподіл балів, що присвоюються студентам, завдання 
для самостійної роботи, перелік тем та питань до них, які 
виносяться на самостійне опрацювання.  
Методичні вказівки відповідають вимогам ECTS (European Credit 

Transfer System) та кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу. Вони призначені для студентів, які 
навчаються за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». 
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2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 

Опис навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях 
народного господарства» 

Найменування 
показників 

Напрям підготовки, 
освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни
Денна 
форма 
навчання 

Заочна 
форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ЕСTS: 3 

Галузь знань 
0305 «Економіка і 
підприємництво» 

 

Напрям підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» 

Вибіркова 
Рік підготовки: 

Модулів: 1 4-й 5-й 
Змістових модулів: 2 Семестр 

Загальна кількість 
годин: 108 

8-й 10-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 

Аудиторних: 4 
Самостійна робота 
студента: 3,2 

30 6 

Практичні 

30 6 

Самостійна робота 

48 96 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 
Вид контролю: іспит 

 

 

Структура навчальної дисципліни  

«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» 

Назви змістових модулів і 
тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сь
ог
о 

у тому числі 

У
сь
ог
о 

у тому числі 

ле
кц
ії

 

пр
ак
ти
к-

ні
 

ін
ди
ві
д 

ро
бо
та

 

са
м
ос
т.

 
ро
бо
та

 

ле
кц
ії

 

пр
ак
ти
к-

ні
 

ін
ди
ві
д 

ро
бо
та

 

са
м
ос
т.

 
ро
бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Облік на 
промислових 
підприємствах 

13 4 4 - - 5 10 - - - 

Тема 2. Облік у торгівлі 19 6 6 - - 7 18 2 2 - 

Тема 3. Облік у 
громадському харчуванні 

7 2 2 - - 3 6 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

продовження таблиці  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 4. Облік у 
будівництві 

13 4 4 - - 5 14 2 2 - 

Тема 5. Облік на 
автотранспортних 
підприємствах 

13 4 4 - - 5 14 2 2 - 

Разом за змістовим 

модулем 1 

65 20 20  - 25 62 6 6 - 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Облік побутових 
послуг 

8 2 2 - - 4 8 - - - 

Тема 7. Облік рекламної 
діяльності 

9 2 2 - - 5 10 - - - 

Тема 8. Облік туристичної 
діяльності 

9 2 2 - - 5 10 - - - 

Тема 9. Облік у житлово-
комунальному 
господарстві 

8 2 2 - - 4 8 - - - 

Тема 10. Облік у готелях 9 2 2 - - 5 10 - - - 
Разом за змістовим 
модулем 2 

43 10 10 - - 23 46 - - - 

Усього годин 108 30 30 - - 48 108 6 6 - 

 

Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Система ЕСТS передбачає 100-бальну шкалу оцінювання 
навчальних досягнень студента. Розподіл балів за формами 
контролю представлено у табл. 2.1. 

 

Таблиця 2.1 
Розподіл балів за формами контролю 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

40 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

8 12 4 8 8 4 4 4 4 4 

Т1, Т2 … Т10 –  теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання знань студентів 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться за шкалою, 

що наведена у табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Кількість 
набраних балів 
студентом 

Оцінка за національною 

шкалою 
Рівень компетентності 

90-100 балів 

зараховано 

Високий (творчий) 
82-89 балів Достатній 

(конструктивно-
варіативний) 74-81 балів 

64-73 балів Середній 
(репродуктивний) 60-63 балів 

35-59 балів 
не зараховано з 

можливістю повторного 
складання Низький (рецептивно-

продуктивний) 
0-34 балів 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 

вивченням курсу 
 

3. ТЕМАТИЧНИЙ СКЛАД НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Згідно з навчальною та робочою програмою до складу 
дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства» входять теми, об’єднані в два змістові модулі: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у 

громадському харчуванні, у будівництві, на автотранспортних 

підприємствах 

Тема 1. Облік на промислових підприємствах. Облік 
формування собівартості готової продукції. Інвентаризація 
незавершеного виробництва. Списання з балансу готової продукції 
(реалізація, використання на внутрішні потреби, безоплатна 
передача). 

Тема 2. Облік у торгівлі. Характеристика галузі та особливості 
обліку в торгівлі. Облік надходження товарів та їх зберігання. Облік 
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витрат обігу. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік 
реалізації товарів у роздрібній торгівлі. Особливості обліку тари. 
Облік торгових патентів. 

Тема 3. Облік у громадському харчуванні. Характеристика 
громадського харчування і особливості обліку. Калькулювання 
вартості страв. Бухгалтерський облік на підприємствах 
громадського харчування. 

Тема 4. Облік у будівництві. Характеристика галузі та 
особливості обліку в будівництві. Облік витрат будівельних 
організацій. Визнання доходів і витрат за період виконання 
будівельного контракту. Облік доходів будівельних організацій та 
розрахунків із замовниками. Особливості обліку будівельних 
матеріалів. 

Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах. 

Характеристика автотранспортних підприємств (АТП) та 
особливості обліку в них. Оподаткування АТП. Документальне 
оформлення автотранспортних перевезень. Калькулювання 
собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті. Облік 
активів на АТП. Облік доходів і витрат на АТП. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Облік побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної 
діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у готелях 

Тема 6. Облік побутових послуг. Характеристика побутових 
послуг, їх атестація та патентування. Особливості обліку на 
підприємствах по наданню послуг: облік діяльності 
стоматологічних підприємств, підприємств побутового 
обслуговування, аудиторських фірм. 

Тема 7. Облік рекламної діяльності. Характеристика рекламної 
діяльності. Оподаткування рекламної діяльності. Бухгалтерський 
облік рекламної діяльності. Облік у рекламного агентстві. Облік 
витрат на рекламу в рекламодавця. 

Тема 8. Облік туристичної діяльності. Характеристика 
туристичної діяльності. Документальне оформлення туристичних 
послуг. Особливості оподаткування та обліку туристичної 
діяльності. Облік туристичної діяльності. Облік діяльності 
туроператора. Облік діяльності турагента. Облік придбання путівок. 
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Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві. 
Характеристика комунальних підприємств та особливості обліку в 
них. Оподаткування житлово-комунальних підприємств (ЖКП). 

Облік доходів і витрат ЖКП. Особливості обліку та нарахування 
амортизації основних засобів. Облік цільового фінансування ЖКП. 

Облік оренди державного та комунального майна. 
Тема 10. Облік у готелях. Готельні послуги, їх ліцензування та 

сертифікація. Особливості оподаткування та обліку готельних 
послуг. Документування готельних послуг. Бухгалтерський облік 
готельних послуг. 

 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО 

ВИВЧЕННЯ ТЕМ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у 

громадському харчуванні, у будівництві, на автотранспортних 

підприємствах 

 

Тема 1. Облік на промислових підприємствах 

 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації 
ТМЦ 

2. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації 
розрахунків 

3. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації 
основних засобів  

4. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації 
нематеріальних активів 

5. Особливості проведення та облік результатів інвентаризації 
грошових коштів 

6. Облік розрахунків з бюджетом та обов’язкових платежів за 
загальними системами оподаткування. 

 

Теми рефератів 

1. Облік розрахунків з різними дебіторами. 
2. Облік розрахунків з різними кредиторами. 
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3. Облік кредитних операцій та позичкових коштів. 
4. Облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. 
5. Аналітичний облік виробничих запасів. 
6. Синтетичний облік виробничих запасів. 
7. Облік загально виробничих витрат. 
8. Облік витрат на збут продукції. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Яка діяльність підприємств промисловості підлягає 
ліцензуванню? 

2. Назвіть найбільш характерні особливості документування 
операцій на підприємствах промисловості. 

3. В яких випадках використовуються галузеві форми 
первинних документів та документи, які розробляються на самому 
підприємстві? 

4. Який порядок списання загальновиробничих витрат? 

5. Охарактеризуйте особливості розподілу 
загальновиробничих витрат в окремих галузях промисловості? 

6. Які витрати включаються до виробничої собівартості 
промислової продукції? 

7. Охарактеризуйте класифікацію витрат підприємств 
промисловості? 

8. Яким чином здійснюється облік готової продукції на 
підприємствах промисловості? 

9. Охарактеризуйте особливості обліку незавершеного 
виробництва в основних галузях промисловості. 

10. Які витрати є витратами періоду для підприємств 
промисловості? 

11. За якими ознаками класифікується брак на виробництві? 

12. Які рахунки використовуються для обліку браку? 

13. Яким чином здійснюється облік фінансових результатів 
діяльності підприємств промисловості? 

14. Які особливості ведення бухгалтерського обліку в 
промисловості мають бути висвітлені в наказі  про облікову 
політику? 

Рекомендована література: 3, 11, 15, 18-27, 29, 30. 
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Тема 2. Облік у торгівлі 
 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Облік комісійної торгівлі. 
2. Облік торгівлі у розстрочку. 
3. Облік реалізації товарів через торговельні автомати. 
4. Бухгалтерський облік виїзної торгівлі. 
5. Облік реалізації товарів поштою. 

6. Особливості обліку оптової торгівлі. 
7. Особливості обліку фірмової торгівлі. 
8. Особливості відображення в обліку реалізації лікарських 
засобів аптеками. 

 

Теми рефератів 

1. Основні поняття та завдання обліку в торгівлі. 
2. Організація оптової та роздрібної торгівлі. 
3. Облік оптової торгівлі. 
4. Облік прибуття товарів. 
5. Облік вибуття товарів. 
6. Визначення фінансових результатів торгівельних операцій. 
7. Відображення в обліку знижок, повернення товару. 
8. Виїзна торгівля. 
9. Облік переоцінки товарів. 
10. Облік надходження товарів в роздрібної торгівлі. 
11. Облік реалізації товарів і визначення доходу. 
12. Інвентаризація ТМЦ у торгівлі, облік її результатів. 
13. Облік товарних втрат. 
14. Облік формування прибутків і збитків у торгівлі. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Перелічіть основні дозвільні документи, необхідні для 
організації підприємства торгівлі. 

2. Охарактеризуйте порядок використання реєстраторів 
розрахункових операцій (РРО), розрахункових книжок (РК) та 
книги обліку розрахункових операцій (КОРО) у підприємствах 
торгівлі. 

3. Назвіть основні особливості організації бухгалтерського 
обліку в торгівлі. 
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4. Охарактеризуйте порядок патентування торгової діяльності 
та відображення в обліку операцій придбання і списання торгових 
патентів. 

5. Охарактеризуйте порядок документального оформлення 
надходження та реалізації товарів. 

6. Розкрийте порядок визначення торгової націнки на товари в 
роздрібній торгівлі та її відображення в обліку. 

7. Дайте характеристику методів обліку та розподілу 
транспортно-заготівельних витрат (ТЗВ) у торгових підприємствах 
та наведіть основні бухгалтерські проведення з їх розподілу і 
списання. 

8. Назвіть основні види тари та рахунки, на яких ведеться 
облік різних видів тари. 

9. Охарактеризуйте порядок реалізації товарів зі знижками та 
їх відображення в обліку. 

10. Охарактеризуйте умови, порядок документального 
оформлення та відображення в обліку повернення товарів 
покупцями. 

11. Охарактеризуйте особливості проведення, документального 
оформлення та відображення в обліку операцій комісійної торгівлі. 

12. Охарактеризуйте особливості організації та порядок 
відображення в обліку реалізації товарів в розстрочку. 

13. Розкрийте порядок відображення в обліку виїзної торгівлі. 
14. Охарактеризуйте особливості організації та порядок 

відображення в обліку реалізації товарів поштою за передоплатою 

та накладною платою. 

15. Охарактеризуйте особливості організації та порядок 
відображення в обліку оптової торгівлі. 

16. Охарактеризуйте особливості організації та порядок 
відображення в обліку фірмової торгівлі. 

17. Охарактеризуйте особливості організації та порядок 
відображення в обліку реалізації лікарських засобів аптеками. 

18. Охарактеризуйте порядок визначення та відображення в 
обліку природного убутку та понаднормативних нестач товарів. 

19. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку 
операційних витрат та визначення фінансових результатів 
діяльності торгового підприємства. 
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20. Охарактеризуйте умови та порядок проведення переоцінки 
товарів і відображення в обліку та звітності її результатів. 
Рекомендована література: 1-3, 5-7, 9-11, 13-15, 17-27, 29-33. 

 

Тема 3. Облік у громадському харчуванні 
 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Планування виробничої діяльності підприємств 
громадського харчування. 

2. Особливості документального оформлення приймання 
товарів і продовольчої сировини. 

3. Облік товарів на складах. 
4. Особливості обліку товарів і сировини у самостійних 

кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів. 
5. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття. 
 

Теми рефератів 

1. Облік товарів на складах. 
2. Особливості обліку товарів і сировини у самостійних 

кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів. 
3. Облік спеціального і форменого (фірмового) одягу та взуття. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Охарактеризуйте особливості виробничо-торгової діяльності 
у сфері громадського харчування. 

2. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку 
реалізації товарів (послуг) з розрахунком за платіжними картками. 

3. Охарактеризуйте порядок планування та документального 
оформлення обсягів виробництва кулінарної продукції та 
калькулювання її вартості. 

4. Охарактеризуйте особливості документального оформлення 
приймання товарів і продовольчої сировини закладами 
громадського харчування. 

5. Дайте характеристику організації обліку товарів і тари на 
складах підприємств громадського харчування та наведіть 
бухгалтерські проведення з обліку таких операцій. 

6. Наведіть первинні документи, якими оформлюють відпуск 
готових виробів кухні. 
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7. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку 
процесу виробництва і реалізації продукції кухні при різних 
методах оцінки сировини на складі. 

8. Охарактеризуйте особливості документального оформлення 
та відображення в обліку руху товарів і сировини у самостійних 
кондитерських цехах та цехах з виробництва напівфабрикатів. 

9. Наведіть приклади бухгалтерських проводок з обліку 
безоплатної видачі та пільгової реалізації працівникам закладів 
громадського харчування форменого одягу та взуття. 
Рекомендована література: 1-3, 5, 7, 9-11, 13-15, 18-27, 29-33. 

 

Тема 4. Облік у будівництві 
 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Документальне оформлення та облік використання 
будівельних машин і механізмів. 

2. Облік створення і використання тимчасових нетитульних 
споруд. 

3. Облік загальновиробничих витрат підрядних будівельних 
організацій. 

 

Теми рефератів 

1. Основні поняття та завдання обліку діяльності будівельних 
підприємств. 

2. Класифікація будівельних контрактів. 
3. Оцінка доходу від будівельного контракту. 
4. Оцінка витрат. 
5. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного 

контракту. 
6. Порядок укладання договорів будівельного підряду. 
7. Облік виконаних робіт і розрахунків із замовниками. 
8. Облік розрахунків із субпідрядними підприємствами. 
9. Фінансові результати діяльності будівельного підприємства. 
10. Облік адміністративних витрат в будівництві. 
11. Калькування собівартості продукції в будівництві. 
12. Облік капітальних вкладень у забудовника. 
13. Документування операцій з руху основних засобів 

будівельних підприємств. 
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14. Інвентаризація і переоцінка запасів. 
15. Облік некапітальних робіт 
16. Бухгалтерський облік основних засобів на будівельних 

підприємствах. 
17. Бухгалтерський облік запасів будівельних підприємств. 
18. Облік витрат на виробництво і калькування собівартості 

будівельно-монтажних робіт. 
19. Облік здачі (реалізації) підрядних робіт та порядок 

визначення фінансових результатів будівельних підприємств. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Наведіть визначення будівельної діяльності та розкрийте 
особливості її здійснення. 

2. Перелічіть особливості будівельної діяльності та вкажіть 
характер їх впливу на організацію бухгалтерського обліку. 

3. Охарактеризуйте порядок оформлення первинними 
документами та контролю за витрачанням матеріалів і сировини у 
будівництві. 

4. Перелічіть нормативні документи, що визначають методичні 
основи обліку витрат у будівництві. 

5. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на 
замовлення згідно з П(С)БО 18 «Будівельні контракти». 

6. Наведіть первинні документи, якими оформлюється робота 
будівельних машин і механізмів при різних організаційних формах 
їх використання. 

7. Наведіть характеристику тимчасових нетитульних споруд і 
пристроїв та розкрийте порядок відображення в обліку операцій їх 
створення, використання і ліквідації. 

8. Перелічіть витрати будівельних організацій, які належать до 
загальновиробничих. 

9. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку, 
розподілу та списання загальновиробничих витрат підрядної 
будівельної організації. 

10. Наведіть бухгалтерські проводки з відображення в обліку 
генпідрядника загальновиробничих витрат, які компенсуються 
субпідрядником. 

11. Які є первинні документи з обліку розрахунків підрядника із 
замовниками? 
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12. Наведіть визначення понять «валова заборгованість 
замовників підряднику» та «валова заборгованість підрядника 
замовникам». 

13. Поясніть призначення та порядок використання в обліку 
субрахунків 238 та 239. 

14. Наведіть основні бухгалтерські проводки з відображення в 
обліку витрат і визнаного доходу будівельної організації та 
розрахунків підрядника із замовниками. 
Рекомендована література: 1-3, 5, 7, 9-33. 

 

Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 

 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Облік витрат на обов’язкове страхування,пов’язане з 
експлуатацією автомобілів. 

2. Облік витрат на проведення технічних оглядів автомобілів. 
3. Облік технічного обслуговування і ремонтів транспортних 

засобів. 
4. Облік запасних частин і автомобільних шин. 
5. Облік паливно-мастильних матеріалів. 
6. Зведений облік витрат і калькулювання собівартості 

автомобільних перевезень. 
 

Теми рефератів 

1. Основні поняття та завдання обліку діяльності 
автотранспортних підприємств. 

2. Бухгалтерський облік рухомого складу. 
3. Документальне оформлення операцій автомобільних 

перевезень, робіт, послуг. 
4. Облік витрат АТП. 

5. Калькулювання собівартості автомобільних перевезень. 
6. Бухгалтерське відображення послуг АТП. 

7. Формування та відображення фінансових результатів АТП. 

8. Бухгалтерський облік запасів автотранспортних 
підприємств. 

9. Бухгалтерський облік доходів, витрат та порядок 
формування фінансових результатів автотранспортних підприємств. 
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Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Наведіть галузеві особливості виробничого 
автотранспортного процесу та охарактеризуйте їх вплив на 
організацію обліку в АТП. 

2. Перелічіть витрати, що включаються до первісної вартості 
придбаного автомобіля. 

3. Розкрийте призначення, порядок оформлення та 
використання товарно-транспортних накладних. 

4. Перелічіть види пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом та укажіть особливості їх організації. 
5. Охарактеризуйте порядок обліку квитків на проїзд в 

автомобільному транспорті та готівкових коштів, отриманих за 
перевезення пасажирів і багажу. 

6. Розкрийте особливості обліку витрат на обов’язкове 
страхування, пов’язане з експлуатацією автотранспортних засобів. 

7. Наведіть види технічних обслуговувань і ремонтів 
автомобілів та охарактеризуйте порядок відображення в обліку 
витрат на їх проведення. 

8. Наведіть структурну характеристику будови субрахунка 207 

«Запасні частини». 

9. Розкрийте порядок оперативного обліку використання 
автомобільних шин. 

10. Наведіть основні види норм витрат пального автомобілями 
та порядок їх застосування. 

11. Дайте структурну характеристику будови субрахунка 203 

«Паливо». 

12. Охарактеризуйте порядок документального оформлення 
руху пального при різних способах заправки автомобілів. 

13. Наведіть основні первинні документи та облікові регістри, 
призначені для обліку витрачання паливно-мастильних матеріалів. 

14. Охарактеризуйте типи автомобілів за їх призначенням, які 
використовують для організації аналітичного обліку витрат на 
автоперевезення. 

15. Наведіть основні статті витрат на автотранспортних роботах 
та калькуляційні одиниці для визначення собівартості 
автомобільних перевезень. 
Рекомендована література: 1-3, 5, 7, 9-11, 13-27, 29-33. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Облік побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної 
діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у готелях 

 

Тема 6. Облік побутових послуг 

 

Питання та завдання для самостійного опрацювання 

1. Характеристика побутових послуг та їх патентування. 
2. Особливості оподаткування та обліку побутових послуг. 
3. Особливості надання перукарських послуг. Бухгалтерський 

облік перукарських послуг. 
4. Облік діяльності з надання стоматологічних послуг. 
5. Облік діяльності підприємств побутового обслуговування. 
6. Облік діяльності аудиторських фірм. 

 

Теми рефератів 

1. Особливості надання перукарських послуг. Бухгалтерський 
облік перукарських послуг. 

2. Облік діяльності з надання стоматологічних послуг. 
3. Облік діяльності підприємств побутового обслуговування. 
4. Облік діяльності аудиторських фірм. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке побутові послуги та їх види? 

2. Особливості патентування побутових послуг. 
3. Яку інформацію повинен містити «куточок споживача»? 

4. Особливості відображення в обліку діяльності з надання 
побутових послуг. 

5. Особливості сплати податку на додану вартість та єдиного 
податку на підприємствах з надання побутових послуг. 

6. На яких субрахунках відображають доходи від реалізації 
побутових послуг і витрати на них? 

7. Як відображається в обліку нарахування єдиного податку та 
списання його на фінансовий результат? 

8. Порядок відображення в обліку матеріальних витрат на 
підприємствах, які надають побутові послуги. 

9. Відображення в обліку операцій з проведення гарантійного 
ремонту в сфері побутових послуг. 
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Рекомендована література: 1-3, 5, 7, 9-11, 13-15, 18-27, 29-33. 

 

Тема 7. Облік рекламної діяльності 
 

Питання та завдання для самостійного  опрацювання 

1. Характеристика рекламної діяльності. 
2. Оподаткування рекламної діяльності. 
3. Бухгалтерський та податковий облік рекламної діяльності. 

 

Теми рефератів 

1. Оподаткування рекламної діяльності. 
2. Бухгалтерський та податковий облік рекламної діяльності. 
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Що таке реклама? 

2. Дайте визначення поняттям «рекламодавець», «виробник 
реклами». 

3. Які послуги надають рекламні агентства? 

4. Які висуваються вимоги до реклами? 

5. Обмеження та заборона щодо певних видів реклами. 
6. Види реклами та їх характеристика. 
7. Особливості оподаткування рекламної діяльності. 
8. Бухгалтерські проведення з обліку витрат і доходів у 

рекламному агентстві. 
9. Облік витрат у рекламодавця на виготовлення об`єкта 

зовнішньої реклами. 
10. Облік витрат на участь підприємства у виставці. 
11. Облік безоплатної роздачі продукції у цілях реклами. 
12. Облік витрат на експонування товарів у вітринах. 
Рекомендована література: 1-3, 5, 7, 9-11, 13-15, 18-27, 29-33. 

 

Тема 8. Облік туристичної діяльності 
 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Характеристика туристичної діяльності. 
2. Документальне оформлення туристичних послуг. 
3. Особливості оподаткування та обліку туристичної діяльності. 
4. Облік туристичної діяльності. 
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Теми рефератів 

1. Організація, сертифікація та ліцензування туризму. 
2. Порядок укладання договорів. 
3. Бухгалтерський облік та оподаткування туристичних послуг. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Дати визначення категорії «туризм». 

2. Дати визначення категорій «турист», «туристичний 
продукт». 

3. Хто є суб’єктами туристичної діяльності? 

4. Які є організаційні форми суб’єктів туристичної діяльності? 

5. В чому полягає діяльність фірм-туроператорів? 

6. Які послуги надає фірма-турагент? 

7. Які вимоги до суб’єктів туристичної діяльності? 

8. Які види туристичної діяльності підлягають ліцензуванню? 

9. Які документи є основними при оформленні туристичних 
послуг? 

10. Що має міститися у договорі (контракті, угоді) з клієнтом? 

11. Які особливості сплати податку на додану вартість та 
єдиного податку в туристичній діяльності? 

12. Особливості обліку туристичної діяльності. 
13. Які специфічні рахунки використовуються для обліку 

туристичної діяльності? 

14. Облік реалізації туристичного продукту у туроператора. 
15. Облік у турагента. 
16. Облік путівок на підприємстві. 
Рекомендована література: 1-5, 7, 9-11, 13-15, 18-27, 29-33. 

 

Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 
 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Облік активів та власного капіталу підприємств ЖКГ. 

2. Облік розрахунків з квартиронаймачами. 
3. Облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних 

будинків (ОСББ). 

4. Облік у житлово-будівельних кооперативах (ЖБК). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

Теми рефератів 

1. Основні поняття та завдання обліку в ЖКГ. Структура ЖКГ. 

2. Організація обліку на підприємствах ЖКГ. 

3. Основні поняття та завдання обліку в житловому 
господарстві.  

4. Скорочений план рахунків для підприємств житлового 
господарства.  

5. Структура та облік доходів та видатків ЖЕКу. 
6. Особливості формування фінансових результатів житлово-

комунальних підприємств.  
 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Наведіть особливості діяльності підприємств житлово-
комунального господарства та їх вплив на організацію 

бухгалтерського обліку. 
2. Охарактеризуйте особливості відображення в обліку активів 

та власного капіталу підприємств ЖКГ. 

3. Наведіть приклади основних бухгалтерських проводок з 
обліку розрахунків за передане в оренду державне (комунальне) 
майно. 

4. Наведіть основні статті витрат та калькуляційні одиниці у 
підприємствах різних підгалузей ЖКГ. 

5. Перелічіть основні види доходів підприємств ЖКГ та 
вкажіть особливості їх відображення в обліку. 

6. Наведіть основні бухгалтерські проведення з обліку 
розрахунків з квартиронаймачами при різних формах їх організації. 

7. Наведіть види цільового фінансування та цільових 
надходжень у ЖКГ та охарактеризуйте порядок їх відображення на 
рахунках. 

8. Охарактеризуйте особливості діяльності об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та їх вплив на 
організацію обліку. 

9. Дайте характеристику особливостей організації обліку в 
житлово-будівельних кооперативах (ЖБК). 

10. Наведіть основні бухгалтерські проводок з обліку 
господарських операцій ЖБК. 

Рекомендована література: 1-3, 5, 7-11, 13-15, 18-27, 29-33. 
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Тема 10. Облік у готелях 

 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Загальні положення організації готельного бізнесу та обліку 
готельних послуг. 

2. Документальне оформлення готельних послуг. 
3. Облік витрат і доходів у підприємствах готельного бізнесу. 
 

Теми рефератів 

1. Реєстрація, сертифікація і ліцензування готелів. 
2. Формування ціни на готельні послуги. 
3. Організація бухгалтерського обліку в готелях. 

 

Контрольні питання і навчальні завдання 

1. Охарактеризуйте особливості ведення готельного бізнесу та 
організації обліку готельних послуг. 

2. Перелічіть документи, якими оформлюють надання готельних 
послуг, та охарактеризуйте порядок їх використання. 

3. Наведіть субрахунки та статті витрат, рекомендовані для 
використання в обліку підприємств готельного бізнесу. 

4. Наведіть основні господарські операції з обліку витрат і 
доходів у підприємствах готельного бізнесу та відповідну 
кореспонденцію рахунків. 
Рекомендована література: 1-5, 7, 9-11, 13-15, 18-27, 29-33. 

 

5. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО САМОСТІЙНУ РОБОТУ  

 

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни 
«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» є 
складання письмового звіту за темами вказаними у розділі 4. 

Загальний обсяг звіту визначається з розрахунку 0,25 сторінки на 
1 год. самостійної роботи. Звіт включає план, вступ, основну 
частину, висновки, список використаної літератури та додатки. 
Звіт оформлюється на стандартному папері формату А4 

(210×297) з одного боку. Поля: ліве – 30мм, верхнє та нижнє – 

20мм, праве – 10мм. Звіт може бути рукописним або друкованим і 
виконується державною мовою. 
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Захист звіту про самостійну роботу відбувається в терміни, 
спільно обумовлені студентом і викладачем. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ 
 
Контроль самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік в галузях народного господарства» 

проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів 

проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, реферати, звіти про виконання 

самостійної роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання 
із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 
40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 
80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення); 
100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання 

творчого характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання 
із заокругленням до цілого числа): 

0 %  – завдання не виконано; 
40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і 

не конкретні, звіт підготовлено недбало; 
60 % – завдання виконано повністю, висновки містять окремі 

недоліки, судження студента не достатньо аргументовані, звіт 
підготовлено з незначним відхиленням від вимог;  

80 % – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 
окремі несуттєві недоліки не системного характеру; 

100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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7. ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

СТУДЕНТІВ 

 

1. Галузева побудова економіки. Чинники, які впливають на 
побудову бухгалтерського обліку в окремих галузях 
народного господарства.  

2. Характеристика окремих чинників, які впливають на побудову 
бухгалтерського обліку, та їх класифікація.  

3. Основні методи обліку затрат на виробництво і 
калькулювання собівартості продукції в галузях народного 
господарства та їх характеристика.  

4. Використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств та 
організацій в окремих галузях народного господарства.  

5. Особливості обліку у виробничих галузях народного 
господарства.  

6. Особливості обліку у невиробничих галузях народного 
господарства. 

7. Загальна характеристика чинників, які впливають на побудову 
бухгалтерського обліку в будівельній галузі.  

8. Облік капітальних вкладень (інвестицій) і капітального 
будівництва. 

9. Облік довгострокових фінансових інвестицій. 
10. Замовники і підрядники. Фінансування капітальних вкладень. 
Облік будівництва, яке виконують підрядним і господарським 

способом.  

11. Облік виробничих запасів у будівництві відповідно до П(С)БО 

9 «Запаси». 

12. Облік виробничих витрат та їх розподіл. 
13. Облік затрат за економічними елементами витрат і статтями 
калькуляції згідно з П(С)БО 16 «Витрати». 

14. Облік завершеного капітального будівництва (введення в дію 

виробничих потужностей та об’єктів). 
15. Загальна характеристика чинників, які впливають на побудову 
бухгалтерського обліку на підприємствах транспорту. 

16. Первинні документи з обліку перевезення вантажів.  
17. Облік необоротних активів згідно з П(С)БО. Облік рухомого 
складу основних засобів на підприємствах транспорту.  
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18. Віднесення транспортних витрат при перевезенні вантажів.  
19. Облік виробничих запасів. 
20. Особливості обліку перевезення пасажирів і транспортування 
вантажів. 

21. Облік реалізації та фінансових результатів на підприємствах 
транспорту. 

22. Поняття торгівлі, види торгових підприємств. Нормативно-
правова база при здійсненні торговельної діяльності. 

23. Формування цін на товари та контроль їх дотримання. 
24. Побудова обліку в оптовій торгівлі. 
25. Облік надходження і реалізації товарів у оптових торгових 
підприємствах. 

26. Облік реалізації товарів транзитом: за участю в розрахунках і 
без участі в розрахунках. 

27. Побудова обліку в роздрібній торгівлі. 
28. Облік надходження і реалізації товарів у роздрібних торгових 
підприємствах. 

29. Облік тари в роздрібних підприємствах. 
30. Розрахунок та облік торговельної націнки у роздрібній 
торгівлі згідно з П(С)БО 9. 

31. Облік реалізації товарів у кредит. 
32. Побудова обліку в комісійній торгівлі. 
33. Облік витрат діяльності торгових підприємств 

(адміністративні, витрати на збут, інші витрати операційної 
діяльності). 

34. Облік фінансових результатів у торгових підприємствах. 
35. Облік формування собівартості готової продукції. 
36. Інвентаризація незавершеного виробництва. 
37. Списання з балансу готової продукції (реалізація, 
використання на внутрішні потреби, безоплатна передача). 

38. Облік надходження товарів та їх зберігання.  
39. Облік витрат обігу.  
40. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі.  
41. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі.  
42. Особливості обліку тари.  
43. Облік торгових патентів. 
44. Бухгалтерський облік на підприємствах громадського 
харчування. 
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45. Облік витрат будівельних організацій.  
46. Визнання доходів і витрат за період виконання будівельного 
контракту.  

47. Облік доходів будівельних організацій та розрахунків із 
замовниками. Особливості обліку будівельних матеріалів. 

48. Оподаткування АТП. 

49. Документальне оформлення автотранспортних перевезень. 
50. Калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на 
автотранспорті. 

51. Облік активів на АТП. 

52. Облік доходів і витрат на АТП. 

53. Особливості обліку на підприємствах по наданню послуг: 
облік діяльності стоматологічних підприємств, підприємств 
побутового обслуговування, аудиторських фірм. 

54. Оподаткування рекламної діяльності. 
55. Бухгалтерський облік рекламної діяльності. 
56. Облік у рекламного агентстві. 
57. Облік витрат на рекламу в рекламодавця. 
58. Документальне оформлення туристичних послуг. 
59. Особливості оподаткування та обліку туристичної діяльності. 
60. Облік туристичної діяльності. 
61. Облік діяльності туроператора. 
62. Облік діяльності турагента. 
63. Облік придбання путівок. 
64. Оподаткування житлово-комунальних підприємств (ЖКП). 

65. Облік доходів і витрат ЖКП. 

66. Особливості обліку та нарахування амортизації основних 
засобів. 

67. Облік цільового фінансування ЖКП. 

68. Облік оренди державного та комунального майна. 
69. Особливості оподаткування та обліку готельних послуг. 
70. Документування готельних послуг. Бухгалтерський облік 
готельних послуг. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки. 2-е 
вид. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

2. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 
3. Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко 

І.П., Немкович О.Б. Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства: Підручник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 454 с. 

4. Балченко З.А.Бухгалтерський облік у туризмі і готелях / 
З.А. Балченко. – К.:Ліра-К, 2008. – 252 с. 

5. Грабова Н. М. Бухгалтерський облік у галузях народного 
господарства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: 

КНЕУ, 2003. — 203 с. 
6. Грабова Н.М. та ін. Бухгалтерський облік у торгівлі : 

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / 

Н.М. Грабова, В.М. Добровський. За ред. М.В. Кужельного. - Київ: 
А.С.К., 2004. – 800 с. 

7. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Навч. 
посібник. – К.:Знання, 2004. – 541 с. 

8. Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві: 
теорія і практика: Монографія / Н.О. Гура. – К.:Знання, 2006. – 351 

с. 
9. 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. 
10. 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. 
11. Інструкція про застосування плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських операцій підприємств і організацій [Електронний 
ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року за 
№291. - Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

12. Крупка Я.Д. Облік у будівництві: Підручник / Я.Д. 

Крупка, З.В. Задорожний, Р.О. Мельник. – К.:Знання, 2008. – 631 с. 
13. Лень В.С. Бухгалтерський облік в галузях економіки: 

Навч. посібник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – К.:Знання-Прес, 2005. 

– 491 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

14. Максімова В. Ф., Кузіна З. В., Стиренко Л. М., Степова Т. 

Г. Облік у галузях економіки.: Навч. посіб. /За ред. Максімової В. 

Ф., – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 496 с. 
15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: 
наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року №73. – 

Режим доступу: 
http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=367055&cat

_id=293533. 

16. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і 
будівництво. Навчальний посібник. Підручник/ За ред.проф. Ф.Ф, 

Бутинця. -Житомир : ЖІТІ, 2000. – 608 с. 
17. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, 

автотранспорт, будівництво. Збірник задач і вправ: Навч. посібник / 
Н.М. Малюга та ін. / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – Ж.: ЖІТІ, 2001. – 288 

с. 
18. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 
[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
30.11.1999 року за №291. - Режим доступу:  

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 
засоби» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України 
від 27.04.2000 року за №92. - Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 
фінансів України від 18.10.1999 року за №242. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
20.10.1999 року за №246. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість» [Електронний ресурс]: наказ 
Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року за №237. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 

«Зобов’язання» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

України від 31.01.2000 року за №20. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 
інвестиції» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів 
України від 26.04.2000 року за №91. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00. 

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
28.07.2000 року за №181. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00. 

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
29.11.1999 року за №290. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 
31.12.1999 року за №318. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 

«Будівельні контракти» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 
фінансів України від 28.04.2001 року за №205. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01. 

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив 
змін валютних курсів» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 
фінансів України від 10.08.2000 року за №193. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00. 

30. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні : Закон України від16.07.1999 року за №996-XIV 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

31. Свідерський Є.І. Бухгалтерський облік у галузях 
економіки: Навч. посібник. – К.:КНЕУ,2004. – 233 с. 

32. Сторожук Т.М., Підлісна О.І., Гуменюк О.В. Особливості 
бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навчальн. 
посібн.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 460 с. 

33. Сук Л.К., Сук П.Л., Стасишен М.С. Бухгалтерський облік 
в галузях економіки: Навчальн. посібн.- Київ: Каравела, 2008. – 208 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


