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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета курсу ➢ формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань і практики щодо обліку операцій 

у суб’єктів підприємництва у торговельній  діяльності 

Завдання курсу ➢ оволодіння порядком ведення обліку на підприємствах торгівлі на основі деталізації 

особливостей документування, формування зведених даних про наявність та рух товарів, оцінки 

товарних запасів, здійснення синтетичного й аналітичного обліку товарних операцій в оптовій та 

роздрібній торгівлі та специфічних видах торгівлі (комісійній, через пошту, інтернет-продажі) та 

окремими операціями з переоцінки, інвентаризації товарних запасів, надання знижок, продажу 

товарів у кредит та ін. 

Компетентності ➢ Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

➢ Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

➢ Здатність працювати в команді. 

➢ Здатність працювати автономно. 

➢ Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

➢ 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.  

➢ Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб’єктів господарювання.  

Програмні 

результати 

навчання 

➢ Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  

➢ 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.  

➢ Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господарській діяльності.  

➢ Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств.  

➢ Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності.  

➢ Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

 



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години  (лекції/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Основи облікового процесу в торгівлі 
Тема 1. 

Організаційні 

основи 

торговельної 

діяльності 

4/2 Нормативно-правова база торгової 

діяльності та облікового процесу. 

Класифікація торгівлі за 

організаційними формами та видами. 

Правилами торгівлі продовольчими 

та непродовольчими товарами. 

Ліцензування торговельної 

діяльності та облік ліцензій. Загальні 

особливості обліку у торгівлі. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

4 

Тема 2. 

Облікові аспекти 

ціноутворення в 

торгівлі 

2/4 

Загальне поняття ціни товару. Види 

цін. Порядок формування цін на 

товарні запаси. Вплив непрямого 

оподаткування на ціноутворення в 

торгівлі. Порядок ціноутворення на 

окремі види товарів. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Модульний 

контроль 

 
  8 

Змістовий модуль 2.  Документування та облік операцій в оптовій та роздрібній торгівлі 

Тема 3. 

Документування 

та обліку 

операцій в 

оптовій та 

роздрібній 

торгівлі 

4/4 Значення та обліковий зміст 

договорів поставки (купівлі-

продажу) товарів. Процес 

документування надходження, 

зберігання та вибуття товарів в 

оптовій та роздрібній торгівлі. 

Будова та порядок звітування за 

результатами руху товарних запасів. 

«Заважування» тари та 

врегулювання облікових різниць. 

Застосування реєстраторів 

розрахункових операцій і 

розрахунків з покупцями. Будова 

розрахункових документів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Тема 4. Облік 

товарних 

операцій в 

оптовій торгівлі 

4/6 
Порядок відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку операцій 

щодо оптового надходження товарів, 

їх реалізації та вибуття за іншими 

каналами. Оцінка товарних запасів 

при надходженні та вибутті. Облік 

транспортно-заготівельних витрат. 

Облік повернення товарів. Облік 

реалізації товарів транзитом. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Тема 5. Облік 

товарних 

операцій в 

роздрібній 

торгівлі 

6/6 Порядок відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку операцій 

щодо надходження товарів, їх 

реалізації вроздріб та вибуття за 

іншими каналами. Оцінка товарних 

запасів при надходженні та вибутті. 

Специфіка застосування методу 

оцінки товарних запасів за методом 

цін продажу. Облік повернення 

товарів. Облік тари в роздрібній 

торгівлі. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 



Модульний 

контроль 

 
  8 

Змістовий модуль 3. Облік інших товарних операцій 

Тема 6. Облік 

товарів на 

комісії 

4/2 Загальні правила здійснення 

комісійної торгівлі. Порядок 

документального оформлення 

товарів, що приймаються на комісію. 

Продаж товарів на комісії. Облік 

операцій, пов’язаних з комісійною 

торгівлею. 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Тема 7. Облік 

реалізації товарів 

у розстрочку 

4/2 

Порядок продажу товарів з 

відстрочкою платежу (в кредит). 

Оформлення договору купівлі-

продажу товарів у розстрочку. 

Бухгалтерський облік продажу 

товарів у розстрочку. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Тема 8. Облік 

торгівлі 

товарами 

поштою, 

інтернет-

торгівлі, за 

зразками та 

через торгові 

автомати 

4/4 

Сучасні форми обслуговування 

населення та організація видів 

торгівлі. Специфіка документування 

та порядок обліку торгівлі товарами 

через пошту, інтернет-торгівлі, за 

зразками та через торгові автомати. 

Облік вітринних товарів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Тема 9. Облік 

специфічних 

операцій із 

товарними 

запасами 

4/4 Інвентаризація і облік товарних 

втрат. Облік переоцінки товарно-

матеріальних цінностей. Облік 

торгівлі товарами окремих груп 

(ювелірними виробами, товарами в 

аптеках). Проведення розіграшів з 

метою реклами та продаж акційної 

продукції. Облік витрат у торгівлі. 

Відображення в обліку псування 

матеріальних цінностей. 

Застосування штрафних санкцій у 

торгівлі. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових практичних  

робіт, наведених у методичних 

вказівках; виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9 

Модульний 

контроль 

 
  8 

Всього за курс 36/34   100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами 

контролю знань з навчальної дисципліни з урахуванням поточної успішності, 

самостійної роботи та  модульного контролю тощо).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час проведення контрольних заходів (тестування та темами курсу та модульними 

завданнями) здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, які 

визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми 

порушення академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням 

із деканом факультету) 



 

Розподіл балів, які отримують студенти при формі контролю «залік» 
Види робіт Поточне тестування та самостійна робота 

 

Сума 

Змістовий 

модуль №1 
Змістовий модуль №2 Змістовий модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

Тестові 

завдання 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Практичні 

заняття 
– 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Самостійна 

робота 

студента 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Модульні 

завдання 
8 8 8 24 

Разом 100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


