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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо організації обліку в торгівлі та його методології, практичних навичок з 

відображення операцій в обліку та складання звітності. 

 2. Завдання: ознайомлення з організацією торговельної діяльності; 

дослідження форм організації й призначення оптової та роздрібної торгівлі; 

ознайомлення з правовим регулюванням торговельної діяльності; дослідження 

особливостей обліку господарських операцій в процесі здійснення оптової та 

роздрібної торгівлі; набуття навичок організації та проведення інвентаризації 

товарних запасів; ознайомлення з порядком складання та подання звітності 

підприємствами, що здійснюють торговельну діяльність. 

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

  знання організації торговельного підприємництва; 

  знання організації обліку у торговельному підприємництві; 

  знання нормативно-правових документів, що регулюють діяльність 

підприємств у галузі торгівлі; 

  знання основи побудови бухгалтерського обліку; 

  знання методів вимірювання економічних ризиків діяльності суб’єкта 

господарювання, що здійснює оптову та роздрібну торгівлю; 

  розуміння порядку документообігу; 

  розуміння методики обліку активів, зобов’язань та капіталу підприємства, що 

здійснює торговельну діяльність; 

  розуміння порядку складання і подання фінансової звітності. 

застосування знань і розумінь: 

уміння використовувати положення нормативно-правових актів, що 

регламентують порядок обліку на підприємствах торгівлі; 

уміння відображати господарські операції у системі рахунків бухгалтерського 

обліку; 

уміння формувати систему необхідних аналітичних даних щодо діяльності 

підприємств торгівлі, з використанням яких має здійснюватися обліковий, 

аналітичний та контрольний процеси; 

уміння орієнтуватись у різних господарських ситуаціях, пов’язаних з 

організацією та веденням торговельної діяльності; 

здатність формувати бухгалтерську звітність підприємств торгівлі; 



здатність використовувати  засоби сучасної комп’ютерної техніки для 

автоматизації операцій обробки облікової інформації. 

4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Сутність, роль та принципи торговельного 

підприємництва 

Тема 1. Сутність, роль підприємництва та його особливості у сфері торгівлі 

Тема 2. Умови, чинники та принципи розвитку торговельного підприємництва 

Тема 3. Організаційно - правові засади бухгалтерського обліку на 

підприємствах торгівлі 

Змістовий модуль 2. Бухгалтерський облік господарських операцій в 

торгівлі 

Тема 4. Особливості обліку на підприємствах роздрібної торгівлі 

Тема 5. Особливості обліку на підприємствах оптової торгівлі 

Тема 6. Інвентаризація товарних запасів на підприємствах торгівлі 

Тема 7. Облік витрат, доходів та фінансових результатів на підприємствах, що 

здійснюють торговельну діяльність 

Тема 8. Порядок формування і подання фінансової звітності  

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 

 

 

 

  

 


