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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 
Мета курсу формування у студентів сучасної системи знань і особливостей обліку в 

сільському господарстві (рослинництві і тваринництві); набуття досвіду обробки 

обліково-економічної інформації, формування звітності та використання її в 

обліковій роботі на практиці. 

  

http://moodle.udau.edu.ua/login/index.php


Завдання курсу засвоєння студентами особливостей обліку в основних галузях сільського 

господарства і забезпечити осмислення їх економічної суті, сприяння набуттю 

студентами навиків накопичення, зберігання, використання облікової інформації в 

управлінні підприємства. 
Компетентності ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.. 

ЗК 03. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 07. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК 10. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій. 

СК02. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів 

господарювання на рахунках бухгалтерського обліку, здійснювати бухгалтерську 

обробку документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку.  

СК03. Застосовувати знання права та нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку, контролю та оподаткування. 

СК04. Здатність організовувати документообіг та забезпечувати зберігання 

бухгалтерських документів. 

СК05. Здатність аналізувати фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

господарювання використовуючи дані фінансової, податкової та статистичної 

звітності, статистичні методи обробки інформації. 
СК 08. Здатність здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, розрахунки за 

податками, визначати фінансовий результат діяльності. 
Програмні 

результати 

навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки між процесами та явищами, використовувати понятійно-

категоріальний апарат з бухгалтерського обліку, контролю, оподаткування та 

звітності на підприємствах. 

ПР02. Визначати сутність об’єктів обліку, контролю, оподаткування та розуміти їх 

роль і місце в господарській діяльності. 

ПР03. Оволодіти основами фінансової, податкової і статистичної звітності 

підприємств. 

ПР05. Розуміти особливості практики здійснення обліку, контролю та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПР06. Знати механізм функціонування податкової системи України та враховувати 



її особливості з метою організації обліку та формування звітності на 

підприємствах. 

ПР09. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

ПР14. Застосовувати знання права та нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та оподаткування у практичні й діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПР15. Вміти здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, розрахунки 

за податками, визначати фінансовий результат діяльності. 

 

 

 

Структура курсу 

 

 

дата / 

год. 
Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали 

Література/ 

ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

викона

-ння 

  

2 акад. год. 
Тема 1. Загальні положення організації обліку в 

сільськогосподарських підприємствах 

- особливі форми господарювання в сільському 

господарстві 
- нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності сільськогосподарських 

підприємств 

- галузеві особливості, що впливають на організацію 

обліку у сільськогосподарських підприємствах 

- основні напрямки облікової політики 

сільськогосподарських підприємств 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,2,4,11,12,1
3,14,15,38, 

40,41,42,43, 

45, 46,47 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  

  

2 акад. год 
Тема 2: Облік основних засобів і нематеріальних 

активів: 

- первинний облік основних засобів 

- первинний обліку нематеріальних активів 

- оцінка необоротних активів 

- індексація і консервація основних засобів 
- облік орендованих основних засобів та їх ремонтів  

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,18,19,27,2

8,31,34,42, 

43,44 

Передивитись презентацію, 

2 год 
  



  

2 акад. год 
Тема 1: Загальні положення організації обліку в 

сільськогосподарських підприємствах: 

- бліц-опитування по темі практичної роботи; 

- контрольна робота по темі; 

- розробити облікову політику сільськогосподарського 

підприємства за напрямами спеціалізації; 

- складання вступного балансу з наскрізної задачі за 

варіантом; 

-  групове обговорення питань практичної роботи  

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,4,11,12,1

3,14,15,39, 

40,41,42,43, 

45, 46,47 

- визначити особливі форми 

господарювання в сільському 

господарстві 

- нормативно-правове 

регулювання бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

сільськогосподарських 

підприємств 

- встановити галузеві особливості, 

що впливають на організацію 

обліку у сільськогосподарських 

підприємствах 
- вказати основні складові 

облікової політики сільсько-

господарських підприємств 

 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бали 
 

2 акад. 

 год. 
Тема 2: Облік основних засобів і нематеріальних 

активів: 

- облік інших необоротних активів 

- облік амортизації необоротних активів 

- облік капітальних інвестицій 

- відображення операцій з необоротними активами в 

обліку і фінансовій звітності 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,18,19,27, 

28,30,31,34,

42,43,44 

Передивитись презентацію, 

2 год 

 

 

 2 акад. 

год. 
Т. 2. Облік основних засобів і нематеріальних активів: 

- вирішення тестових завдань по темі; 
- розгляд тематичної задачі щодо обліку необоротних 

активів; 

- розрахунок амортизації основних засобів; 

- відображення операцій з необоротними активами в 

обліку і фінансовій звітності; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 
(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 
лекцій 

1,18,19,27, 

28,30,31,34,

45,46,47  

розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 
основних засобів і нематеріальних 

активів; 

- розрахувати амортизацію за 

окремими об’єктами основних 

засобів;  

запис господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку і 

відображення у звітності. 

 

Практична 
робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бали 

 

 2 акад. 

год. 
Т. 3. Облік земель та земельних відносин  

- правові аспекти обліку земель та земельних відносин 

- плата за землю 

- облік оренди земельних ділянок і часток (паїв) 
- відповідальність за порушення земельного 

законодавства.  

Лекція 

F2F 
Презентація 

8,10,14,15,4

1,42,44,47 
Передивитись презентацію, 2 год   



2 акад. 

год. 
Т. 3. Облік земель та земельних відносин 

- вирішення тестових завдань щодо обліку земель і 

земельних відносин; 

- розгляд тематичної задачі по обліку земель; 

- встановити відповідальність за порушення земельного 

законодавства; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

8,10,14,15, 

42,43,44,47 

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку земель; 

- визначити вартість придбання 

земельної ділянки; 

- відображення операцій з обліку 

земель на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бали 

 

 2 акад. 

год. 
Т. 4. Облік біологічних активів 

- визначення, визнання і оцінка біологічних активів 

- класифікація біологічних активів 

- первинний облік довгострокових біологічних активів 

- зміна вартості довгострокових біологічних активів 
- первинний облік поточних біологічних активів 

- переоцінка біологічних активів 

- облік біологічних активів та відображення їх у 

фінансовій звітності 

Лекція 
F2F 

Презентація 

16,18,28,30,

31,35,38,41,
42,43,45 

Передивитись презентацію, 2 год   

2 акад. год. Т. 4. Облік біологічних активів 

- вирішення тестових завдань щодо обліку біологічних 

активів; 

- первинний облік довгострокових біологічних активів; 

- зміна вартості довгострокових біологічних активів; 

- первинний облік поточних біологічних активів; 

- переоцінка біологічних активів; 

- облік біологічних активів та відображення їх у 
фінансовій звітності; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

16,18,28,30,

31,35,38,41,

42,43,45 

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

біологічних активів; 

- визначити вартість біологічних 

активів, які придбані і вирощені у 

господарстві; 

- відображення операцій з обліку 

біологічних активів на рахунках 
бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності. 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 
бали 

 

2 акад. год. Т. 5. Облік виробничих запасів 

- визначення, визнання, оцінка та види виробничих запасів 

- первинний облік надходження виробничих запасів 

- первинний облік вибуття виробничих запасів 

- організація складського господарства 

- облік виробничих запасів та відображення у фінансовій 

звітності 

Лекція 

F2F 

Презентація 

1,17,28,30, 

31,33,36,37, 

39,40,41,42,

43,44,45,46 Передивитись презентацію, 2 год 

  

 

  

2 акад. год 

Тема 5. Облік виробничих запасів: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо обліку виробничих 

запасів; 

- організація складського господарства; 
- облік виробничих запасів та відображення у фінансовій 

звітності; 

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 
F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,17,28,30, 

31,33,36,37, 

39,40,41,42,

43,44,45,46 

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

виробничих запасів; 

- відображення операцій з обліку 

виробничих запасів на рахунках 
бухгалтерського обліку; 

- відображення операцій з обліку 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 
0-1 бала. 

Всього –2 

 



- групове обговорення питань практичної роботи.   виробничих запасів на рахунках 

бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності. 

бали 

2 акад. год. Т. 6. Облік сільськогосподарської продукції 

- первісне визнання сільськогосподарської продукції та її 

оцінка 
- первинний облік руху продукції рослинництва 

- первинний облік руху продукції тваринництва 

- первинний облік руху продукції промислових 

виробництв 

- облік готової продукції та відображення у звітності 

- облік псування і нестачі готової продукції   

Лекція 

F2F 

Презентація 

1,28,33, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,
45,46 

Передивитись презентацію, 2 год 

  

2 акад. год Т. 6. Облік сільськогосподарської продукції: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо обліку сільсько-

господарської продукції; 

- оцінка сільськогосподарської продукції; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,28,33, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46 

-розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

сільськогосподарської продукції; 

- відображення операцій з обліку 

сільськогосподарської продукції 

на рахунках бухгалтерського 

обліку; 
- відображення операцій з обліку 

виробничих запасів на рахунках 

бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності. 

  

  

  

4 акад. год. 

Т. 7. Облік витрат виробництва та виходу 

сільськогосподарської продукції, калькулювання її 

собівартості 

- нормативно-правове забезпечення обліку витрат 

виробництва 

- облік витрат у допоміжних та обслуговуючих 

виробництвах 

- облік витрат і виходу продукції рослинництва 
- облік витрат і виходу продукції тваринництва 

- облік витрат і виходу продукції промислових 

виробництв 

- калькулювання собівартості сільськогосподарської 

продукції  

Лекція 

F2F  
Презентація 

1,24,28,33, 

35,37,38,39,

40,41,42,43,

44,45,46 

Передивитись презентацію, 4 год   



  

4 акад. год 
Тема 7. Облік витрат виробництва та виходу 

сільськогосподарської продукції, калькулювання її 

собівартості: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичних задач щодо обліку витрат та виходу 

продукції рослинництва і тваринництва; 

- калькуляція собівартості окремих видів продукції; 

- групове обговорення питань практичної роботи.  

 

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,24,28,33, 

35,37,38,39,

40,41,42,43,

44,45,46  

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку витрат 

та виходу сільськогосподарської 

продукції; 

 - відображення операцій з обліку 

витрат і виходу сільськогоспо-

дарської продукції на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- калькуляція собівартості окремих 

видів продукції; 

- відображення операцій з обліку 

виробничих запасів на рахунках 
бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності.  

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бали 

 

  

2 акад. год 
 Т. 8.  Особливості оплати праці в сільському 

господарстві та облік розрахунків за виплатами 

працівникам: 

- заробітна плата та її структура 

- первинний облік праці та її оплати в сільському 

господарстві 

- облік та оподаткування заробітної плати 

- бухгалтерський облік розрахунків за виплатами 

працівникам та відображення у звітності 

Лекція 

F2F  
Презентація 

3,6,7,26,29, 

30,31,32,33, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46   Передивитись презентацію, 2 год 

  

2 акад. год Т. 8.  Особливості оплати праці в сільському 

господарстві та облік розрахунків за виплатами 

працівникам: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичних задач щодо обліку розрахунків за 

виплатами працівникам у сільському господарстві; 

- розрахунок оплати праці працівнику; 

- групове обговорення питань практичної роботи. 

 

Практичне 

заняття 
(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F 

Опорний 

конспект 
лекцій 

3,6,7,26,29, 

30,31,32,33, 
37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46    

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 
розрахунків за виплатами 

працівникам; 

 - відображення операцій з обліку 

розрахунків за виплатами 

працівникам на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- відображення операцій з обліку 

виробничих запасів на рахунках 

бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності.  

Практична 

робота – 0-1 
бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бали 

 



2 акад. год. 

Т. 9.  Облік власного капіталу та розрахунків за 

дивідендів: 

- нормативно-правові аспекти та особливості формування 

власного капіталу сільськогосподарських підприємств 

- облік інших видів власного капіталу 

- відображення операцій з обліку власного капіталу у 

фінансовій звітності 

- облік нарахування та виплати дивідендів 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,2,4,12,13, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46,47    
Передивитись презентацію, 2 год  . 

 

  

2 акад. год 
Т. 9.  Облік власного капіталу та розрахунків за 

дивідендів: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо обліку власного 

капіталу; 
- облік інших видів власного капіталу 

- відображення операцій з обліку власного капіталу у 

фінансовій звітності 

- облік нарахування та виплати дивідендів; 

- групове обговорення питань практичної роботи. 

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 
F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,2,4,12,13, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46,47     

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

власного капіталу; 

- облік інших видів власного 

капіталу; 
 - відображення операцій з обліку 

власного капіталу на рахунках 

бухгалтерського обліку і у 

фінансовій звітності. 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 
0-1 бала. 

Всього –2 

бали 

 

2 акад. год. 

Т. 10. Облік цільового фінансування  

- нормативне забезпечення цільового фінансування 

сільськогосподарських підприємств 

- облік дотацій та субсидій і їх оподаткування і 

відображення у звітності 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,5,21, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46,47     
Передивитись презентацію, 2 год 

 

 

 

  

2 акад. год 

Т. 10. Облік цільового фінансування: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо змін у складі власного 

капіталу за звітний період; 

- облік дотацій та субсидій і їх оподаткування і 

відображення у звітності; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,5,21, 

37,38,39,40,

41,42,43,44,

45,46,47     

 - розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

цільового фінансування; 

 - відображення операцій з обліку 

цільового фінансування на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

- відображення операцій з обліку 

цільового фінансування  у 

фінансовій звітності. 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

0-1 бала. 

Всього –2 

бала  

 

2 акад. год. Т. 11. Особливості обліку витрат, доходів звітного 

періоду, результатів діяльності та нерозподіленого 

прибутку сільськогосподарських підприємств 

- облік доходів звітного періоду сільськогосподарської 

діяльності та відображення у фінансовій звітності 

- облік витрат звітного періоду сільськогосподарської 

діяльності та відображення у фінансовій звітності 

- облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та 

відображення у фінансовій звітності 

Лекція 

F2F 

Презентація 1,24,28,31, 

33,35, 
39,40,41,42,

43,44,45,46 

Передивитись презентацію, 2 год   



 2 акад. год 

Тема 11. Особливості обліку витрат, доходів звітного 

періоду, результатів діяльності та нерозподіленого 

прибутку сільськогосподарських підприємств: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо обліку доходів і витрат 

звітного періоду та фінансових результатів; 

- облік витрат звітного періоду сільськогосподарської 

діяльності та відображення у фінансовій звітності 

- облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та 

відображення у фінансовій звітності; 

- групове обговорення питань практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 

F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

1,24,28,31, 

33,35, 

39,40,41,42,

43,44,45,46 

- розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку 

доходів, витрат і фінансових 

результатів; 

- відображення операцій з обліку 

доходів і витрат на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- розрахунок фінансових 

результатів та їх відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

- відображення операцій з обліку 

доходів, витрат, фінансових 
результатів  у фінансовій звітності.  

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 

1 бала 

Всього – 2 

бала  

 

4 акад. год. 

Т. 12. Оподаткування сільськогосподарських 

підприємств 

- загальна система оподаткування 

- система оподаткування зі сплатою єдиного податку 

четвертої групи 

- спеціальний режим оподаткування ПДВ діяльності у 

сфері сільського, лісового господарства та рибальства 

Лекція 

F2F 
Презентація 

15,39,40,41,

42,43,44,45,

46 

Передивитись презентацію, 4 год 

 

 

 

  

4 акад. год 

Тема 12. Оподаткування сільськогосподарських 

підприємств: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд тематичної задачі щодо податкової і спеціальної 

звітності; 
- облікове забезпечення податкового кредиту і податкових 

зобов’язань з ПДВ; 

визначення суми господарських операцій, на які 

коригуються доходи і витрати підприємства, що 

відображені у Звіті про фінансові результати (Звіті про 

сукупні доходи» (ф. № 2) для розрахунку податку на 

прибуток у Декларації з податку на прибуток; 

- групове обговорення практичної роботи.   

Практичне 

заняття 

(індивідуальна 

та групова 

робота) 
F2F  

Опорний 

конспект 

лекцій 

15,39,40,41,

42,43,44,45,

46  

 - розгляд практичних завдань 

наскрізної задачі по обліку ПДВ, 

єдиного податку; 

- відображення операцій з обліку 

прямих і непрямих податків на 
рахунках бухгалтерського обліку; 

- розрахунок фінансових 

результатів для потреб 

оподаткування та їх відображення 

податкових різниць на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

- відображення операцій з обліку 

податків  у податковій і фінансовій 

звітності. 

Практична 

робота – 0-1 

бала; 

Письмовий 

контроль – 
0-1 бала 

Всього – 2 

бала  

  

 

 

 

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,  

модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, що при вивченні 

дисципліни до моменту підсумкового контролю (екзамену) здобувач може набрати 

максимально 70 балів. На підсумковому контролі (екзамену) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

При написанні курсових робіт розподіл балів для оцінювання складає: за підготовку 

курсової роботи ач може набрати максимально 70 балів, а під час захисту – 30 балів , що у 

сумі становить 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки індивідуального науково-дослідного завдання, проведення контрольних 

заходів 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) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


