
Облік і оподаткування у галузі торгівлі і громадського харчування 
Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою викладання навчальної дисципліни 

«Облік і оподаткування у галузі  торгівлі і громадського харчування» є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з особливостями створення, функціонування та оподаткування  

закладів громадського харчування та роздрібної і оптової торгівлі, вивчення основних 

методичних прийомів облікового відображення господарських процесів, що відбуваються в 

сфері торгівлі. 

Основні завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями вивчення 

дисципліни «Облік і оподаткування у галузі торгівлі і громадського харчування» є 

формування у здобувачів вищої освіти  системи знань щодо суті й соціального значення 

галузі торгівлі і громадського харчування в системі економічних відносин, сформувати 

навички самостійної роботи з нормативною документацією, відображення специфічних 

галузевих процесів, що відбуваються в закладах громадського харчування та торгівлі з 

урахуванням вимог діючого законодавства. 

Компетентності: 

Загальні (ЗК): 

ЗК 01. Здатність виявляти та вирішувати прикладні задачі та проблеми у професійній 

діяльності, приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК 03. Здатність до адаптації та дій в умовах мінливого зовнішнього середовища; 

ЗК 06. Володіння управлінськими навичками для вирішення професійних завдань. 

спеціальні (фахові) (СК): 

СК 01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки 

прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.  

СК 03 Здатність до відображення інформації 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.  

СК 07 Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.  

Програмні результати навчання:  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. 

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах.  

 ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.  

Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Організаційно-правові засади діяльності підприємств торгівлі і громадського 

харчування.  

Тема 2. Облік придбання товарів.  

Тема 3. Облік реалізації товарів.   

Тема 4. Облік витрат в торгівлі і громадському харчуванні.  

Тема 5. Облік переоцінки товарів.  

Тема 6. Облік виїзної торгівлі.  

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4,0 

Форма семестрового контролю залік 

 


