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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є особливості фінансово-господарської 

діяльності підприємств окремих галузей: торгівлі, сільського господарства, 

будівництва, транспорту; методики ведення обліку у вказаних галузях. 

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є формування базових знань з особливостей обліку 

господарської діяльності підприємств окремих галузей економіки, набуття навичок 

складання господарських операцій, що відображають специфіку господарської 

діяльності торгівлі, сільгосппідприємств, будівництва та автотранспорту; розвиток 

економічного мислення студентів, вміння приймати виважені рішення у складних та 

мінливих економічних умовах, зміни методик обліку, вдосконалення нормативних і 

законодавчих актів. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: поглиблене вивчення студентами особливостей 

обліку господарської діяльності підприємств окремих галузей економіки; набуття 

студентами навичок у складанні господарських операцій та розв’язанні задач, що 

відображають специфіку господарської діяльності торгівлі, сільгосппідприємств, 

будівництва та автотранспорту; розвиток економічного мислення студентів,  вміння 

приймати виважені рішення у складних та мінливих економічних умовах; 

формування навичок адекватно діяти в умовах ринкових відносин, зміни методик 

обліку, вдосконалення  нормативних і законодавчих актів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

бакалаврів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Мікроекономіка», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Аналіз господарської діяльності», 

«Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Економічний аналіз» та передує 

вивченню навчальних дисциплін «Звітність підприємств», «Облік і звітність в 

оподаткуванні», «Облік на малих підприємствах», «Державний фінансовий 

контроль». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

 

Вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» 



передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра, за 

якого він повинен: 

а) знати: 

- особливості обліку необоротних активів та виробничих запасів, витрат  

та доходів, порядок формування фінансових результатів в торгівлі, 

сільгосппідприємствах, будівництві та транспорті. 

б) уміти: 

- складати бухгалтерські проводки з особливостей обліку господарських 

операцій в окремих галузях економіки; 

- розв’язувати типові задачі з обліку руху запасів, необоротних активів, 

витрат, доходів та фінансових результатів в торгівлі, сільгосппідприємствах, 

будівництві та автотранспорті. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Розділ 1. Бухгалтерський облік у торгівлі 

Тема 1.1. Облік руху товарів. 

Тема 1.2. Облік транспортно – заготівельних витрат. 

Тема 1.3. Облік витрат і доходів. 

Розділ 2. Бухгалтерський облік у сільськогосподарських підприємствах 

Тема 2.1. Облік поголів’я тварин. 

Тема 2.2. Облік кормів і контроль за їх використанням. 

Тема 2.3. Облік витрат, доходів і фінансових результатів. 

Розділ 3. Бухгалтерський облік у будівництві 

Тема 3.1. Облік основних засобів. 

Тема 3.2. Облік запасів. 

Тема 3.3. Облік витрат. 

Тема 3.4. Облік розрахунків із замовниками та субпідрядниками. 

Тема 3.5. Формування та облік доходів.   

Тема 3.6. Облік фінансових результатів. 

Розділ 4. Бухгалтерський облік в автотранспортних підприємствах 

Тема 4.1. Облік рухомого складу автотранспортних підприємств. 

Тема 4.2. Облік запасів автотранспортних підприємств. 

Тема 4.3. Облік витрат, доходів та порядок формування фінансових 

результатів. 
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