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Назва навчальної дисципліни 

Облік і оподаткування у галузі торгівлі і громадського 

харчування 

вибіркова фахова навчальна дисципліна  

Назва структурного підрозділу Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Контактні дані розробників, 

які залучені до викладання 

Викладачі: Єрмолаєва Марина, к.е.н., доцент 

Контакти: ауд. 435, навчальний корпус №4 

e-mail:  maryna.iermolaieva@pdaa.edu.ua 

тел.: 0502301031,  

сторінка викладача:  

https://www.pdaa.edu.ua/people/yermolayeva-maryna-valentynivna 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Попередні умови для вивчення 

навчальної дисципліни 

Базові знання з обліку і оподаткування  

За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню 

дисципліни «Облік і оподаткування у галузі торгівлі і 

громадського харчування»: «Бухгалтерський облік», 

«Діловодство», «Фінанси підприємств», «Економіка», «Фінансовий 

облік». 
 

Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Облік і оподаткування у галузі торгівлі і громадського харчування» 

дозволяє оволодіти теоретичними та практичними навиками бухгалтерського обліку та оподаткування 

підприємств торгівлі та громадського харчування, забезпечує вивчення основних методичних прийомів 

облікового відображення господарських процесів, що відбуваються в сфері торгівлі та громадського 

харчування. 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни сформувати у здобувачів вищої освіти професійні 

компетентності організації, створення, функціонування та оподаткування закладів громадського 

харчування та роздрібної і оптової торгівлі, забезпечити вивчення основних методичних прийомів 

облікового відображення господарських процесів, що відбуваються в сфері торгівлі. 

Основні завдання навчальної дисципліни: 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: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

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. 

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. 

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.  

 

 

mailto:mv666@inbox.ru


  

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 

 

Структура курсу 
Години 

(лек/практ/сам) 
Тема 

Результати 

навчання 
Вид завдань Оцінювання 

2/4/14 

Організаційно-правові засади 

діяльності підприємств торгівлі і 

громадського харчування. 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

5 

 

5 

2/4/14 
Облік придбання товарів. 

 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

Контрольна робота 

 

3 

3 

 

20 

4/4/12 
Облік реалізації товарів. 

 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

 

3 

 

3 

4/4/12 

Облік витрат в торгівлі і 

громадському харчуванні. 

 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

Контрольна робота 

 

3 

 

3 

20 

2/4/14 
Облік переоцінки товарів. 

 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

 

3 

 

3 

2/4/14 Облік виїзної торгівлі 

ПР02, 

ПР07,  

ПР09. 

Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 

Самостійна робота: 

виконання  завд. сам.роботи 

Контрольна робота 

3 

 

 

3 

20 

 

Виконання завдань на практичних заняттях – 20 балів 

Виконання завдань самостійної роботи        -  20 балів 

Контрольна робота, виконана в аудиторії     -  60 балів 

Загальна кількість балів                                   -  100 

 

1. Академічна доброчесність: 

Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання 

академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації 

про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf


  

2. Дедлайни та перскладання: 

Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 

контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу директорату. 

 

3. Система оцінювання:  

 

Критерії успішного опанування програмних результатів 

навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 

підсумков

ій оцінці з 

навчально

ї 

дисциплін

и, % 

Максима

льна 

кількість 

балів 

Мінімальн

ий 

пороговий 

рівень 

оцінок, 

балів 

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. 
 

30 30 20 

Знати механізми 

функціонування бюджетної і 

податкової систем України та 

враховувати їх особливості з 

метою організації обліку, вибору 

системи оподаткування та 

формування звітності на 

підприємствах.  

 

35 35 20 

Ідентифіковувати та 

оцінювати ризики господарської 

діяльності підприємств.  
 

35 35 20 

Залік    

Разом 100 100 60 
 

Шкала оцінювання:  

національна та ЄКТС 
Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за 

національно

ю шкалою 

90 – 100 А відмінно   

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно 

1 – 34 F 
 

 

Література та джерела інформації 

 

Основні 
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2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік в торгівлі. - 2-ге вид., перероб. і доп. Житомир, 2017. С. 526 

3. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі: підручник для студентів ВНЗ. 
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https://textbook.com.ua/buhoblik/1473444578
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URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2016/september/issue-76/article-21533.html 
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