
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАІНИ 

 
ХАРКІВСЬКА  НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ 

 
МІСЬКОГО  ГОСПОДАРСТВА 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

І.А. Краївська  
 

 

ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ ТА 
 РОБОЧА ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

„Особливості бухгалтерського обліку  
в галузях народного господарства” 

(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання  
спеціальності  6.050100 – „Облік і аудит ”)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Харків – ХНАМГ – 2009 



 2 

 

Програма  навчальної  дисципліни та  робоча програма  навчальної  дисципліни 
„Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності  6.050100 – 
„Облік і аудит ”). Укл.: Краївська І. А. – Х.: ХНАМГ, 2009. - 15 с. 

 

 

 

 
 

           Укладач:   І. А. Краївська 
 
 
 
     Програми побудовані  за вимогами кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. 

 

            

            Рецензент:  проф., к.е.н.  Н. І. Гордієнко 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Рекомендовано кафедрою "Облік і аудит" 

 (протокол №1 від 28 серпня 2009 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 © Краївська І. А., ХНАМГ, 2009 



 3 

 

ЗМІСТ 
                                                                                                                   Стор. 

 
 

      ВСТУП............................................................................................................4 

1.   ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.............................................4 

      1.1.   Мета, предмет та місце дисципліни....................................................4 

      1.2.   Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни...........................................4 

      1.3.   Освітньо-кваліфікаційні вимоги..........................................................5 

      1.4.    Рекомендована основна навчальна література..................................6 

      1.5.    Анотації програми навчальної дисципліни.......................................7 

2.    РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...........................9 

       2.1.    Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами 

                 підготовки  та  видами  навчальної роботи.....................................9 

       2.2.    Зміст дисципліни.................................................................................9 

2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями............10 

2.2.2.  Лекційний курс........................................................................10 

2.2.3.  Практичні заняття...................................................................11 

2.2.4.  Індивідуальні заняття.............................................................11 

2.2.5.  Самостійна навчальна робота студента................................11 

        2.3.    Засоби контролю та структура залікового кредиту........................12 

        2.4.     Інформаційно-методичне забезпечення.........................................13 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 4 

                                                             ВСТУП 

     Дисципліна „Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства” за освітньо-професійною програмою має статус вибіркової. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

    – СВО ХНАМГ – Варіативна частина. „Освітньо-професійна програма 
підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0501 – „Економіка і 
підприємництво ”, 2002.  
    – СВО ХНАМГ – Варіативна частина  „Освітньо-кваліфікаційна 
характеристика бакалавра  спеціальності  6.050100 – "Облік і аудит" та 
„Економіка  підприємства ”, 2002.  
    – СВО ХНАМГ  "Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
6.050100 - "Облік і аудит" та „Економіка підприємства ”, Харків,2006. 
       Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 28.08.2009 
та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  (протокол №         
від                 2009 .) 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

     1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Формування системи 
теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в різних галузях 
народного господарства. Вивчення теорії та практики організації та методології 
бухгалтерського обліку на підприємствах провідних галузей економіки. 

     1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: Майно підприємств різних галузей 
економіки та джерела його формування, процеси господарської діяльності та їх 
результати.  

 1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається 
на дану дисципліну 

Бухгалтерський облік. 
Фінансовий облік 1. 
Управлінський облік.  

Фінансовий облік 2. 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль __Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства       
денна форма навчання – 4,0/144; заочна форма навчання – 4/144 

 

Змістові модулі (ЗМ): 

ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах житлово-



 5 

комунального господарства.  
1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. 
2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. 
3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному  
бізнесі. 
4. Особливості обліку в житловому господарстві. 
5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності. 

ЗМ 2. Особливості обліку діяльності будівельних та автотранспортних 
підприємств. 

1. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 
2. Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств. 
3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого  
підприємництва.  
4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях.  
5. Фінансова звітність підприємств. 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнями сформованості)  

та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
соціально-
виробнича, 
соціально-
побутова) 

Функції 
діяльності у 
виробничій 

сфері 

— на підставі первинних даних системи 
бухгалтерського обліку створювати 
інформаційну базу для забезпечення усіх ланок 
управління та користувачів необхідною 
достовірною інформацією про фінансово-
господарську діяльність підприємства; 

— вести регістри аналітичного і синтетичного 
обліку: транспортних операцій; допоміжних ви-
робництв; адміністративних витрат; 
виробничих запасів, готової продукції, товарів; 
операцій з руху основних засобів, малоцінних 
та швидкозношуваних предметів, матеріальних 
і нематеріальних активів, інвестицій; операцій з 
витрат підприємств і обчислення собівартості 
продукції, товарів; операцій з реалізації 
продукції, робіт і послуг; операцій з фінансових 
результатів; операцій з обліку капіталу і 
резервів.  

Складання, 
приймання, 
перевірка та 

бухгалтерське 
оброблення 
документів, 

ведення 
синтетичного й 
аналітичного 

обліку. 

Облікова 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 
1. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV с изменениями. 
2. Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 г. № 

1875-IV. 
3. Закон Украины «О природных монополиях» от 20.04.2000 г. №1682. 
4. Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» от 21.05.97 г. № 

280/97-ВР с изменениями. 
5. Закон Украины «Об Общегосударственной программе реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 годы» от 24.06.2004 г. № 
1869-IV. 

6. Закон Украины «О ценах и ценообразовании» от 03.12.90 г. № 507-ХII. 
7. Закон Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» от 10.01.2002 

г. № 2918-III с изменениями (ст. 32). 
8. Закон Украины «О теплоснабжении» от 02.06.2005 г. № 2633-IV (ст. 20). 
9. Закон Украины «Об основах государственной регуляторной политики в 

сфере хозяйственной деятельности» от 11.09.2003 г. № 1160-IV. 
10. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. Бухгалтерський 

управлінський облік. Навчальний пособник для студентів спеціальності 7.050106 
"Облік і аудит" /. - Житомир: ЖІТІ, 2004. – 416 с. 

11. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства. Навчальний пособник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і 
аудит" /. - Житомир: ЖІТІ, 2006. 

12. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки.— К.: Центр 
учбової літератури, 2008.— 392 с.  

 2. Додаткові джерела 
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студент вузів 

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, доп. 1 перероб. - Житомир: ЖІТІ 
2007. – 640 с. 

2. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. Нормативно-практичні 
матеріали / За ред. Р.Л.Хом'яка. — Л., 2001. — 728 с. 

3. Грабов Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и 
торговых предприятиях. К.: А.С.К., 2000. 

4. Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном предприятии. - 
М.: Финансы и статистика, 2000. - 128 с. 

5. Даньків Й. Я., Лучко М. Г., Остап’юк М. Я. Бухгалтерський облік в галузях 
економіки.— К.: Знання-Прес, 2003.— 206 с.  

 3. Методичне забезпечення  

1 Краївська І. А. Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства. Конспект лекцій, навчально-методичний матеріал для самостійної 
роботи та для практичних занять, завдання для контрольної роботи для студентів 
усіх форм навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.— Харків, ХНАМГ, 
2008.— 240 с.  
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1.5. Анотація  

Особливості бухгалтерського облікув галузях народного господарства 

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття 

практичних навичок з обліку в різних галузях народного господарства. 

Завдання: вивчення теорії та практики організації та методології 

бухгалтерського обліку на підприємствах провідних галузей економіки.  

Предмет:  майно підприємств різних галузей економіки та джерела його 

формування, процеси господарської діяльності та їх результати.  

Змістовні модулі: Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. 

Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. Основи побудови 

обліку в готельному та туристичному бізнесі. Особливості обліку в житловому 

господарстві. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності. Особливості 

обліку діяльності будівельних підприємств. Особливості обліку діяльності 

автотранспортних підприємств. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів 

малого підприємництва. Бухгалтерський облік в страхових компаніях. 

Фінансова звітність підприємств.  

 

АНОТАЦИЯ 

Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного хозяйства 

 

Цель дисциплины: формирование системы теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по учету в разных областях народного 

хозяйства. 

Задачи: изучение теории и практики организации и методологии 

бухгалтерского учета на предприятиях ведущих отраслей экономики.  

Предмет:  имущество предприятий разных отраслей экономики и источники 

его формирования, процессы хозяйственной деятельности и их результаты.  

Содержательные модули: Организация бухгалтерского учета в отраслях 
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экономики. Особенности бухгалтерского учета на предприятиях ЖКХ. Основы 

построения учета в гостиничном и туристическом бизнесе. Особенности учета в 

жилищном хозяйстве. Особенности учета операций торговой деятельности. 

Особенности учета деятельности строительных предприятий. Особенности 

учета деятельности автотранспортных предприятий. Особенности 

бухгалтерского учета субъектов малого предпринимательства. Бухгалтерский 

учет в страховых компаниях. Финансовая отчетность предприятий.  

 

ANNOTATION 

Characteristics of the accounting in municipal services 

 

Objective: formation of system of theoretical knowledge and reception of 

practical skills in accounting in different branches of municipal services. 

Goals: studying of the theories and the practices of organization and 

methodology of accounting at the enterprises of the key industries of economy. 

Subject: property of the enterprises of different branches of economy and 

sources of their formation, processes of economical activities and their results. 

Intensional units: Organisation of accounting in economic sectors. 

Characteristics of accounting at enterprises of housing and communal services. Bases 

of structure of accounting at hotel and travel business. Characteristics of accounting 

at housing services. Characteristics of accounting of operations of a trading activity. 

Characteristics of accounting of activity of the building enterprises. Characteristics of 

accounting of activity of motor transportation enterprises. Characteristics of 

accounting of activity of subjects of small entrepreneurship. Accounting in insurance 

companies. Enterprises financial statements. 
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2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 

видами навчальної роботи 

Години 
у тому числі у тому числі 

Напрямок підготовки 
(шифр, абревіатура) 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и)

 

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
, 

се
м

ін
ар

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

К
он

тр
. р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
кз

ам
ен

 (
се

м
ес

тр
) 

За
лі

ки
  (

се
м

ес
тр

) 

денна 4,0/144 7 45 30 15  99     7 6.050100  

Облік і аудит заочна 4,0/144 8 14 8 6  130 8    8 
 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль  Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного 
господарства 

(назва модулю)      

Змістові модулі (ЗМ):                                                                       Кредит/годин 
ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах житлово-
комунального господарства.            
           2,0/72 

1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки. 
2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ. 
3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному  
бізнесі. 
4. Особливості обліку в житловому господарстві. 
5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності. 

 
ЗМ 2. Особливості обліку діяльності будівельних та автотранспортних 
підприємств.    
           2,0/72 

1. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств. 
2. Особливості обліку діяльності автотранспортних підприємств. 
3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого  
підприємництва.  
4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях.  
5. Фінансова звітність підприємств. 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

денна 4,0/144 30 15  99 
Модуль : 

Особливості 
бухгалтерського обліку в 
галузях народного 
господарства 
 

заочна 4,0/144 8 6  130 

денна 2,0/72 15 7,5  49,5 ЗМ 1. Організація 
бухгалтерського обліку 
на підприємствах 
житлово-комунального 
господарства. 

заочна 2,0/72 4 3  65 

денна 2,0/72 15 7,5  49,5 ЗМ 2. Особливості обліку 
діяльності будівельних та 
автотранспортних 
підприємств. 

заочна 2,0/72 4 3  65 

 

2.2.2. Лекційний курс 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 
житлово-комунального господарства. 

15 4 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в галузях економіки.. 3 1 
Тема 2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах ЖКГ 3 1 
Тема 3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному 
бізнесі 

3 1 

Тема 4. Особливості обліку в житловому господарстві 3 0,5 
Тема 5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності 3 0,5 
Зм 2. Особливості обліку діяльності будівельних та 
автотранспортних підприємств. 

15 4 

Тема 1. Особливості обліку діяльності будівельних підприємств 3 1 
Тема 2. Особливості обліку діяльності автотранспортних 
підприємств 

3 1 

Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого 
підприємництва 

3 1 

Тема 4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях 3 0,5 
Тема 5. Фінансова звітність підприємств 3 0,5 
Разом 30 8 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 
житлово-комунального господарства. 

7,5 3 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в галузях 
економіки.. 

1,5 0,5 

Тема 2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах 
ЖКГ 

1,5 1 

Тема 3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному 
бізнесі 

1,5 0,5 

Тема 4. Особливості обліку в житловому господарстві 1,5 0,5 
Тема 5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності 1,5 0,5 
Зм 2. Особливості обліку діяльності будівельних та 
автотранспортних підприємств. 

7,5 3 

Тема 1. Особливості обліку діяльності будівельних 
підприємств 

1,5 1 

Тема 2. Особливості обліку діяльності автотранспортних 
підприємств 

1,5 0,5 

Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого 
підприємництва 

1,5 0,5 

Тема 4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях 1,5 0,5 
Тема 5. Фінансова звітність підприємств 1,5 0,5 
Разом 15 6 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання. 

 Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 
для студентів денної форми навчання. Студенти заочної форми навчання 
виконують контрольну роботу згідно з Конспектом лекцій, ХНАМГ, 2008.  
 

 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  
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Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  
6.050100  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 
житлово-комунального господарства. 

44,5 65 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в галузях 
економіки.. 

10 13 

Тема 2. Особливості бухгалтерського обліку на підприємствах 
ЖКГ 

10 13 

Тема 3. Основи побудови обліку в готельному та туристичному 
бізнесі 

10 13 

Тема 4. Особливості обліку в житловому господарстві 10 13 
Тема 5. Особливості обліку операцій торгівельної діяльності 9,5 13 
Зм 2. Особливості обліку діяльності будівельних та 
автотранспортних підприємств. 

44,5 65 

Тема 1. Особливості обліку діяльності будівельних 
підприємств 

10 13 

Тема 2. Особливості обліку діяльності автотранспортних 
підприємств 

10 13 

Тема 3. Особливості бухгалтерського обліку суб’єктів малого 
підприємництва 

10 13 

Тема 4. Бухгалтерський облік в страхових компаніях 10 13 
Тема 5. Фінансова звітність підприємств 9,5 13 
Разом 99 130 

 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

денна форма навчання 

Змістові 
модулі 

Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 

% 
 Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1. Поточний контроль №1 30 
ЗМ .2 Поточний контроль №2 30 

Підсумковий контроль 
ПМК  40 
Разом за модулем 100 

заочна форма навчання  

Види та засоби контролю  
Розподіл 
балів, % 

  Контрольна робота 20 
Залік  80 
Разом за модулем 100 
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Критерії підсумкового контролю  

 

№ 
пп Кількість балів Оцінка 

1 70  і більше залік 

2 50-69 
незадовільно  

(потрібна додаткова робота і повторна процедура 
заліку) 

3 0-49 незадовільно  
(потрібне повторне вивчення дисципліни) 

 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
ЗМ, де 

застосо-
вується 

1 2 

1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші 
видання)  

1. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 г. № 436-IV с 
изменениями. 

2. Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 
24.06.2004 г. № 1875-IV. 

3. Закон Украины «О природных монополиях» от 20.04.2000 г. 
№1682. 

4. Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» от 
21.05.97 г. № 280/97-ВР с изменениями. 

5. Закон Украины «Об Общегосударственной программе 
реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 
2004-2010 годы» от 24.06.2004 г. № 1869-IV. 

6. Закон Украины «О ценах и ценообразовании» от 03.12.90 г. 
№ 507-ХII. 

7. Закон Украины «О питьевой воде и питьевом 
водоснабжении» от 10.01.2002 г. № 2918-III с изменениями (ст. 32). 

8. Закон Украины «О теплоснабжении» от 02.06.2005 г. № 
2633-IV (ст. 20). 

9. Закон Украины «Об основах государственной регуляторной 
политики в сфере хозяйственной деятельности» от 11.09.2003 г. № 
1160-IV. 

10. Бутинець Ф.Ф., Чижевська Л.В., Герасимчук Н.В. 
Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний пособник для 
студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /. - Житомир: ЖІТІ, 
2004. – 416 с. 

1-2 
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Продовження табл. 
1 2 

11. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в 
галузях народного господарства. Навчальний пособник для студентів 
спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" /. - Житомир: ЖІТІ, 2006. 

12. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки.— 
К.: Центр учбової літератури, 2008.— 392 с.  

 

2. Додаткові джерела  

1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник 
для студент вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". / Вид. 2-е, 
доп. 1 перероб. - Житомир: ЖІТІ 2007. – 640 с. 

2. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник. Нор-
мативно-практичні матеріали / За ред. Р.Л.Хом'яка. — Л., 2001. — 
728 с. 

3. Грабов Н. Н., Добровский В. Н. Бухгалтерский учет в 
производственных и торговых предприятиях. К.: А.С.К., 2000. 

4. Шутикова Ж.Ф. Бухгалтерский учет на автотранспортном 
предприятии. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 128 с. 

5. Даньків Й. Я., Лучко М. Г., Остап’юк М. Я. Бухгалтерський 
облік в галузях економіки.— К.: Знання-Прес, 2003.— 206 с.  

1,2 

3. Методичне забезпечення  

1 Краївська І. А. Особливості бухгалтерського обліку в галузях 
народного господарства. Конспект лекцій, навчально-
методичний матеріал для самостійної роботи та для практичних 
занять, завдання для контрольної роботи для студентів усіх форм 
навчання спеціальності 6.050100 “Облік і аудит”.— Харків, 
ХНАМГ, 2008.— 240 с.  

1,2 

Інтернет ресурси  

1. www.google.com.ua 
2. www.meta.ua 
3. www.yandex.ua 
4. www.nau.kiev.ua 
5. www.osvita.org.ua 
6. www.dinai.com 
7. www.br.com.ua 

1,2 

 



 15 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

 
Програма  навчальної  дисципліни та  робоча програма  навчальної  дисципліни 
„Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства” (для 
студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності  6.050100 – 
„Облік і аудит ”)  
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