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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичні навички з особливостей бухгалтерського обліку в 

будівництві, а також підходів до раціональної організації обліку будівельних 

матеріалів, розрахунків із контрагентами, що пов’язані із будівельними 

контрактами, та інших специфічних операцій будівельного бізнесу. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– здатність вести бухгалтерський облік на будівельних підприємствах з 

врахуванням чинної нормативно-правової бази регулювання обліку в Україні; 

– здатність до відображення в бухгалтерському обліку інформації про 

господарські операції з врахуванням способів виконання будівельно-

монтажних робіт та укладених договорів у будівництві; 

– уміння раціонально побудувати та вести аналітичний і синтетичний 

облік будівельних матеріалів та інших виробничих запасів на будівельному 

підприємстві; 

– уміння застосовувати відповідні системи обліку витрат та методи 

калькулювання будівельно-монтажних робіт; 

– демонстрація розуміння порядку обліку витрат та доходів за 

будівельними контрактами, здійснення розрахунків фінансових результатів у 

будівельній галузі; 

– вимог щодо професійної діяльності та дотримання етичних принципів 

під час виконання професійних обов’язків. 

Програмні результати навчання:  

– використовувати понятійно-категоріальний апарат з бухгалтерського 

обліку в будівництві; 

– розуміти особливості будови та функціонування облікової системи в 

будівництві щодо інформаційного забезпечення користувачів обліково-

аналітичною інформацією; 

– визначати об’єкти обліку в будівництві та розуміти специфіку їх 

відображення в бухгалтерському обліку залежно від способів виконання 

будівельно-монтажних робіт та укладених договорів у будівництві; 

– володіти спеціальними методами дослідження предмету 

бухгалтерського обліку в будівництві, уміючи на практиці застосовувати 

елементи методу бухгалтерського обліку у їх поєднанні; 

– здійснювати калькулювання собівартості будівельних об’єктів з 

врахуванням їх специфіки та методів обліку й калькулювання, що 

застосовуються; 



– розуміти особливості практики здійснення обліку витрат, доходів та 

фінансових результатів у будівництві; 

– вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів. 

Короткий зміст курсу:  

Будівельні контракти. Особливості будівельного виробництва та їх вплив 

на ведення обліку. Документування будівельних операцій. Облік основних 

засобів. Облік запасів. Облік витрат та калькулювання собівартості будівельно-

монтажних робіт. Облік розрахунків із замовниками та субпідрядниками. 

Формування та облік доходів за будівельними контрактами. Облік фінансових 

результатів за будівельними контрактами. 

 

 

 


