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Перелік 
компетентностей та 
результатів 
навчання, що 
забезпечує 
дисципліна 

Здатність до відображення відомостей 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 у залізничній галузі. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для 
вивчення 
дисципліни 

Знання стосовно дисциплін: «Основи бухгалтерського 
діловодства»; «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»; 
«Бухгалтерський облік (спеціальний курс)» «Фінансовий 
облік»; «Стандарти обліку і аудиту»; «Податки і 
оподаткування в Україні»; «Облік в галузях економіки 
(частини 2, 3)». 

Основні теми 
дисципліни 

Всього – 90 годин, лекції – 16 години, практичні заняття – 16 
годин. Тематика лекцій: 
Облік на залізничному транспорті. Правові, економічні та 
організаційні засади діяльності залізничного транспорту 
загального користування. Облік необоротних активів. Облік 
запасів та інших оборотних активів. Облік фінансових активів 
і фінансових зобов’язань, операцій в іноземній валюті та 
орендних операцій. Облік власного капіталу та зобов’язань. 
Облік доходів та витрат. - Облік діяльності автомобільного 
транспорту. Загальні засади діяльності автомобільного 
транспорту в Україні. Облік основних засобів. Облік запасних 
частин, шин та акумуляторів. Облік господарських процесів з 
пасажирських та вантажних перевезень. Особливості обліку 
транспортно-експедиторських послуг. 

Мова викладання українська 
Список основної та 
додаткової 
літератури 

Основна: 
1. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-
ге вид. [Текст]: навч. посібник / П.Й. Атамас. – К.: Центр 
учбової літератури, 2010.– 392 с. 
2. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: 
посібник [Текст]: / І. Б. Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. 
Нестеренко. – Х.: Видавництво «Форт», 2015. – 200 с. 
3. Бухгалтерський облік основної діяльності залізниць 
[Текст]: підручник для вузів залізничного транспорту / Б. О. 
Шумляєв, Е. І. Рябий, В. І. Дзюба, А. Я. Ніколайчук; під ред. 
Б. О. Шумляєва. – Дніпропетровськ: Видавництво 
Овсяннікова, 2006. – 502 с. 
4. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика 



[Текст]: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова, 
В. П. Шило, С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової 
літератури, 2010. – 536 с. 
5. Економіка пасажирських перевезень [Текст]: навчально-
методичний посібник з дисципліни для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0701 
«Транспорт і транспортна інфраструктура» напряму 
підготовки 6.070101 «Транспортні технології (залізничний 
транспорт)» / М. В. Макаренко, В. П. Гудкова, О. В. 
Пилипенко, О. В. Познякова, О. Р. Приймук, В. І. 
Творонович, С. О.Крищенко. – К.: ДЕТУТ, 2013. – 284 с. 
6. Економіка транспорту [Текст]: навч. посібник /М. В. 
Макаренко, В. І. Творонович, В. П.Гудкова, М. М. 
Аджавенко, О. Р. Приймук, М. М. Андрієнко; за заг. ред. М. 
В. Макаренка. – К.: ДЕТУТ, 2014. – 364 с. 
7. Корецька С. О. Економіка автомобільного транспорту 
[Текст]: навч. посібник / С. О. Корецька, А. Ю. Якимчук, Т. 
С. Карпан. – Рівне.: НУГВП, 2012. – 309 с.  
8. Максімова В. Ф. Облік в галузях економіки [Текст]: 
підручник / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, Т. Г. Степова; за 
ред. В. Ф. Максимової. – Одеса: ОДЕУ, 2010. – 606 с. 
9. Самородова Н. М., Москаленко О. В. Облік в галузях 
економіки [Текст]: Навчальнометодичний посібник / Н. М. 
Самородова, О. В. Москаленко. – Харків: ХІБС УБС НБУ. – 
2014. – 156 c. 
Додаткова: 
1. Інструкція з обліку та контролю доходних надходжень на 
залізничному транспорті [Текст]: наказ Укрзалізниці від 
13.10.2010 р. за №149-ЦЗ. 
2. Інструкція про Порядок розподілу та формування доходів 
від перевезень і виконання пов’язаних з ними робіт (послуг) 
та витрат, пов’язаних з перевезеннями, за міжнародними 
угодами [Текст]: наказ Державної адміністрації залізничного 
транспорту України від 27.06.2013 р. № 205-Ц. 
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського та податкового 
обліку операцій з оплати проїзду працівників залізничного 
транспорту за службовими потребами [Текст]: лист 
Укрзалізниці від 25.04.2012 за № Ц-1/391 
4. Методичні рекомендації по формуванню собівартості 
перевезень (робіт, послуг) на транспорті [Текст]: наказ 
Міністерства транспорту України від 05.02.2001 р. № 65. 
5. Методичні рекомендації про порядок бухгалтерського 
обліку доходних надходжень, виручки та доходів від 
перевезень на залізничному транспорті [Текст]: наказ 
Укрзалізниці від 30.03.2004 р. за №222-ЦЗ. 
6. Номенклатура витрат з основних видів економічної 
діяльності залізничного транспорту України [Текст]: наказ 
державної адміністрації 
залізничного транспорту України від 21.08.2007 
р. за № 417-Ц. 
7. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на 
автомобільному транспорті [Електронний ресурс]: наказ Мін. 



транспорту та зв’язку України від 10.02.1998 № 43 
8. Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку 
окремих категорій працівників залізничного транспорту, 
робота яких безпосередньо пов’язана із забезпеченням 
безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів [Текст]: 
наказ Укрзалізниці від 10.03.1994 р. №40-Ц. 
9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій залізничного транспорту Про залізничний 
транспорт [Електронний ресурс]: закон України від 
04.07.1996 р. № 273/96-ВР.  
10.Положення про умови праці працівників залізничного 
транспорту [Текст]: наказ Укрзалізниці від 24.03.2011 р. № 
098-Ц. 
11.Про автомобільний транспорт [Електронний ресурс]: закон 
України від 05.04.2001 р. № 2344-III. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2344-14. 
12.Про введення в дію Облікової політики публічного 
акціонерного товариства «Українська залізниця» 
[Електронний ресурс]: наказ Укрзалізниці від 30.08.2016 р. № 
526. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/. 
13.Про внесення змін до наказу ПАТ «Українська 
залізниця» від 30.08.2016 р. № 526 [Електронний 
ресурс]: наказ Укрзалізниці від 08.11.2016 р. № 
674. – Режим доступу: http://www.uz.gov.ua/. 
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