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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» 
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної 
діяльності» є фінансовий облік на підприємствах різних видів економічної 
діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Облік за видами 
економічної діяльності» є складовою циклу професійної підготовки (навчальні 
дисципліни вільного вибору) для підготовки студентів за спеціальністю «Облік і 
оподаткування». Вона базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 
дисциплін, як «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», 
«Фінансовий облік ІІ», а отриманні знання будуть використовуватись у подальшому 
при вивченні таких навчальних дисциплін: «Звітність підприємств», «Організація і 
методика аудиту». 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань, набутих студентами при вивченні інших дисциплін, та 
цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури з зазначеної 
дисципліни, а також активної роботи на лекціях, практичних заняттях та самостійної 
роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 
України. 

 
АНОТАЦІЯ 

 
У нових умовах суттєво розширилися повноваження підприємств при 

відображенні власних господарських операцій. Підприємства самостійно обирають 
методи оцінки запасів та способи обчислення собівартості; обирають облікову 
політику, визначають конкретні методики, форми і техніку ведення та організації 
бухгалтерського обліку. Організаційні форми і методи ведення бухгалтерського 
обліку повинні сприяти своєчасному наданню інформації щодо виявлення 
внутрішніх резервів, поліпшення використання активів, економії матеріальних та 
трудових ресурсів, зниження витрат, а також іншої інформації, яка необхідна для 
прийняття управлінських рішень. При загальній методологічній базі обліку його 
ведення на підприємствах різних видів економічної діяльності існує специфіка 
відносно форм первинних документів, які використовуються, методів обліку витрат 
і калькулювання собівартості продукції. Це пов'язано з особливостями продукції, 
робіт та послуг, які надаються, а також запасів, які використовуються. Тому в 
навчальному плані підготовки бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» 
передбачається вивчення студентами особливостей обліку на підприємствах різних 
видів економічної діяльності. Робочою програмою дисципліни «Облік за видами 
економічно діяльності» передбачено освоєння студентами особливостей ведення 
обліку на промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у 
будівництві, на автотранспортних підприємствах, на підприємствах по наданню 
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побутових, рекламних та туристичних послуг, у житлово-комунальному 
господарстві та у готелях. 

Навчальний матеріал викладається у десяти темах, які об’єднані у двох 
змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває особливості обліку на 
промислових підприємствах, у торгівлі, у ресторанному господарстві, у будівництві, 
на автотранспортних підприємствах. Тематика другого модуля розкриває 
особливості обліку побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної діяльності, 
у житлово-комунальному господарстві, у готелях. 

З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни 
передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Ключові слова: вид економічної діяльності, облік, промисловість, торгівля, 
ресторанне господарство, будівництво, автомобільний транспорт, побутові послуги, 
рекламна діяльність, туристична діяльність, житлово-комунальне господарство, 
готельний бізнес. 

 
ANNOTATION 

 
In the new conditions the powers of enterprises have significantly expanded when 

their own business transactions were reflected. Enterprises independently choose methods 
for assessing inventories, calculating the cost price; choose accounting policies, define 
specific methods, forms and techniques of conducting and organizing accounting. 
Organizational forms and methods of accounting should facilitate the timely provision of 
information on identifying internal reserves, improving the use of assets, saving material 
and labor resources, reducing costs, as well as other information that is necessary to make 
managerial decisions. In spite of general methodological basis of accounting for its 
management at enterprises of different types of economic activity there is a specificity 
regarding the forms of primary documents used, methods of accounting for costs and 
calculating the cost of production. This is due to the features of the products, works and 
services provided, as well as the stocks that are used. Therefore, in the curriculum of the 
preparation of a bachelor of specialty "Accounting and taxation" students are expected to 
study the features of accounting at enterprises of different types of economic activity. 

The program of the discipline "Accounting by types of economic activity" provides 
for the students studying of the peculiarities of accounting in industrial enterprises, in 
trade, in the restaurant industry, in construction, in motor transport enterprises, in 
enterprises for the provision of domestic, advertising and tourism services, housing and 
communal services farms and hotels. 

The educational material is taught in ten topics, which are united in two content 
modules. The subject of the first module reveals the peculiarities of accounting in 
industrial enterprises, in trade, in restaurant industry, in construction, in motor transport 
enterprises. The subject of the second module reveals the features of the accounting of 
domestic services, advertising activities, tourism activities, housing and communal 
services, hotels. 

In order to consolidate theoretical knowledge, the program of academic discipline 
involves the holding of practical classes and independent work of students. 
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Key words: type of economic activity, accounting, industry, trade, restaurant 
industry, construction, road transport, household services, advertising activity, tourism 
activity, housing and communal services, hotel business. 

 
1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування» 

 
Спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» 

Навчальна дисципліна фахової 
підготовки 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 3-й 4-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 
6-й 8-й 

Загальна кількість годин – 
150 

Лекції 
24 год. 2 год. 

Тижневих годин для денної 
форми навчання: 
аудиторних – 3,1 

Самостійної роботи 
студента – 6,9 

Практичні, семінарські 
22 год. 10 год. 

Лабораторні 
– – 
Самостійна робота 

104 год. 138 год. 

Рівень вищої освіти:  
перший (бакалаврський) 

Індивідуальні завдання 
– 

Вид контролю: 
залік 

 
Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин та самостійної роботи 

студентів до загальної кількості годин становить: 
- 31 % та 69 % до загальної кількості годин для денної форми навчання; 
- 8% і 92% до загальної кількості годин для заочної форми навчання. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» – засвоєння 

знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних видів 
економічної діяльності. 

 
Завдання дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» – набуття 

студентами елементарних знань з основ фінансового обліку на підприємствах різних 
видів економічної діяльності, вміння використовувати облікову інформацію для 
оптимізації планів, контролю за їх виконанням, для встановлення факторів, що 
впливають на економічні показники роботи підприємств. 

 
Предмет дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» – фінансовий 

облік на підприємствах різних видів економічної діяльності. 
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Вивчивши дисципліну «Облік за видами економічної діяльності» студенти: 

повинні знати: 

- основні форми організації облікового процесу на підприємствах різних 
видів економічної діяльності; 

- кореспонденції рахунків обліку типових господарських операцій з 
урахуванням особливостей статутної діяльності підприємств; 

- порядок застосування П(С)БО, нормативно-законодавчих актів на 
підприємствах різних видів економічної діяльності; 

повинні вміти: 

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

практичній роботі. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної 

діяльності» у студентів повинні сформуватись спеціальні компетентності: 
- здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління діяльністю підприємства; 
- здатність  до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; 

- здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку. 

Викладання навчальної дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» 
забезпечить такі результати навчання: 

- обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 
обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний 
механізм управління підприємством; 

- визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-правових форм власності; 

- аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного 
світогляду. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Облік на промислових підприємствах, у торгівлі, у 
ресторанному господарстві, 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). 
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Тема 2. Облік у торгівлі 
Характеристика галузі та особливості обліку в торгівлі. 
Облік надходження товарів та їх зберігання. Облік витрат обігу. Облік 

реалізації товарів в оптовій торгівлі. Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
Особливості обліку тари. Облік торгових патентів. 

 

Тема 3. Облік у ресторанному господарстві 
Характеристика ресторанного господарства і особливості обліку. 
Калькулювання вартості страв. Бухгалтерський облік на підприємствах 

ресторанного господарства. 
 

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. 

 

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. 
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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. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 
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 

14 4 2 - - 8 14 2 2 - - 10 

Тема 2. Облік у торгівлі 24 8 8 - - 8 16 - 6 - - 10 
Тема 3. Облік у ресторанному 
господарстві 

16 4 4 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 4. Облік у будівництві 16 4 4 - - 8 10 - - - - 10 
Тема 5. Облік на 
автотранспортних підприємствах 

16 4 4 - - 8 10 - - - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 86 24 22 - - 40 62 2 10 - - 50 
Змістовий модуль 2. Облік побутових послуг, рекламної діяльності, туристичної 

діяльності, у житлово-комунальному господарстві, у готелях 
Тема 6. Облік побутових послуг 12 - - - - 12 16 - - - - 16 
Тема 7. Облік рекламної 
діяльності 

12 - - - - 12 16 - - - - 16 

Тема 8. Облік туристичної 
діяльності 

12 - - - - 12 16 - - - - 16 

Тема 9. Облік у житлово-
комунальному господарстві 

16 - - - - 16 24 - - - - 24 

Тема 10. Облік у готелях 12 - - - - 12 16 - - - - 16 
Разом за змістовим модулем 2 64 - - - - 64 88 - - - - 88 
Всього годин 150 24 22 - - 104 150 2 10 - - 138 

 
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
- - - - 
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6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
1. 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). 

2 2 

2. Тема 2. Облік у торгівлі 
Облік надходження товарів та їх зберігання. Облік 

витрат обігу. Облік реалізації товарів в оптовій торгівлі. 
Облік реалізації товарів у роздрібній торгівлі. 
Особливості обліку тари. Облік торгових патентів. 

8 6 

3. Тема 3. Облік у ресторанному господарстві 
Калькулювання вартості страв. Бухгалтерський 

облік на підприємствах ресторанного господарства. 

4 2 

4. Тема 4. Облік у 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. 

4 - 

5. Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 
Оподаткування АТП. Документальне оформлення 

автотранспортних перевезень. Калькулювання 
собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті. 
Облік активів на АТП. Облік доходів і витрат на АТП. 

4 - 

6. Тема 6. Облік побутових послуг 
Особливості обліку на підприємствах по наданню 

послуг: облік діяльності стоматологічних підприємств, 
підприємств побутового обслуговування, аудиторських 
фірм. 

- - 

7. Тема 7. Облік рекламної діяльності 
Оподаткування рекламної діяльності. 

Бухгалтерський облік рекламної діяльності. Облік у 
рекламного агентстві. Облік витрат на рекламу в 
рекламодавця. 

- - 

8. Тема 8. Облік туристичної діяльності 
Документальне оформлення туристичних послуг. 

Особливості оподаткування та обліку туристичної 
діяльності. Облік туристичної діяльності. Облік 
діяльності туроператора. Облік діяльності турагента. 
Облік придбання путівок. 

- - 

9. Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 
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. 

- - 

10. Тема 10. Облік у готелях - - 
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№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Особливості оподаткування та обліку готельних 

послуг. Документування готельних послуг. 
Бухгалтерський облік готельних послуг. 

 Разом 22 10 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
- - - - 

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 23 год. 
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 30 год. 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 51 год. 
Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань. 
 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
1. Тема 1. Облік на промислових підприємствах 

Списання з балансу готової продукції (реалізація, 
використання на внутрішні потреби, безоплатна 
передача). 

8 10 

2. Тема 2. Облік у торгівлі 
Особливості обліку тари. Облік торгових 

патентів. 

8 10 

3. Тема 3. Облік у ресторанному господарстві 
Калькулювання вартості страв. Бухгалтерський 

облік на підприємствах ресторанного господарства. 

8 10 

4. Тема 4. Облік у будівництві 
Облік доходів будівельних організацій та 

розрахунків із замовниками. Особливості обліку 
будівельних матеріалів. 

8 10 

5. Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 
Документальне оформлення автотранспортних 

перевезень. Калькулювання собівартості перевезень 
(робіт, послуг) на автотранспорті. Облік активів на АТП. 
Облік доходів і витрат на АТП. 

8 10 

6. Тема 6. Облік побутових послуг 
Особливості обліку на підприємствах по наданню 

послуг: облік діяльності стоматологічних підприємств, 

12 16 
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№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
підприємств побутового обслуговування, аудиторських 
фірм. 

7. Тема 7. Облік рекламної діяльності 
Бухгалтерський облік рекламної діяльності. Облік 

у рекламного агентстві. Облік витрат на рекламу в 
рекламодавця. 

12 16 

8. Тема 8. Облік туристичної діяльності 
Облік туристичної діяльності. Облік діяльності 

туроператора. Облік діяльності турагента. Облік 
придбання путівок. 

12 16 

9. Тема 9. Облік у житлово-комунальному господарстві 
Облік доходів і витрат ЖКП. Особливості обліку 

та нарахування амортизації основних засобів. Облік 
цільового фінансування ЖКП. Облік оренди державного 
та комунального майна. 

16 24 

10. Тема 10. Облік у готелях 
Документування готельних послуг. 

Бухгалтерський облік готельних послуг. 

12 16 

 Разом 104 138 

 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

- 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних заняттях 
проводиться усне опитування, перевірка виконання індивідуальних завдань та 
вирішення ситуаційних завдань. 

 
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 
частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 
- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 
- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 
- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 
- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 
- участь в конкурсах, олімпіадах. 
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 
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Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 
практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 
такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні 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 тощо); 
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. 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
15 15 15 15 15 5 5 5 5 5 
Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 

Зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 
35-59 Не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Облік за видами економічної 
діяльності» включає: 

1.  Завдання для проведення практичних занять (у електронному і паперовому 

носієві). 
2.  Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 
3.  Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 
4.  Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік за 

видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (06-02-240) [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

5.  Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної 
дисципліни «Облік за видами економічної діяльності» для здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (06-02-
241) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/. 

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

14.1. Базова 

1. Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності: Підручник / Н.О. Гура. – К.: 
Центр навчальної літератури, 2010. – 392 с. 

2. Зінкевич О.В. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: 
Підручник / О.В. Зінкевич, С.О. Левицька, М.М. Мосійчук, Н.П. Нагавичко, 
О.Б. Немкович. – Рівне: НУВГП, 2006. – 454 с. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/2042/1/016%20zah.pdf.  

3. 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: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

 
14.2. Допоміжна 

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

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

3. Блакита Г.В. Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві 
[текст] : навч. посіб. / Г.В. Блакита, І.О. Гладій, О.М. Дзюба, О.Т. Брово. – К.: 
«Центр учбової літератури», 2016. – 288 с.  

4. Грабова Н.М. Бухгалтерський облік у галузях народного господарства: 
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н.М. Грабова.— К.: КНЕУ, 2003. — 
203 с. 
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5. 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. 

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

7. 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. 

8. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік за видаи економічної діяльності: 
навч. посібник / А.Г Загородній, І.Й. Яремко, Л.М. Пилипенко, А.С. Мороз. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 216 с. 

9. 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. 

10. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій 
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