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 Місце дисципліни в освітній програмі 
Освітня програма https://finance.udau.edu.ua/assets/files/bakalavri-akreditaciya/opp-03.02/opp_072_2020.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК 3.  Здатність працювати в команді та автономно 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 10. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

СК 2. Здатність до відображення господарських операцій суб’єктів господарювання на 

рахунках бухгалтерського обліку, здійснювати бухгалтерську обробку документів, ведення 

синтетичного і аналітичного обліку. 

СК 3. Застосування знання права та нормативних актів з методології бухгалтерського обліку, 

контролю та оподаткування. 

СК 4.  Здатність організовувати документообіг та забезпечувати зберігання бухгалтерських 

документів. 

СК 5. Здатність аналізувати фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, 

використовуючи дані фінансової, податкової та статистичної звітності, статистичні методи 

обробки інформації. 

СК 8. Здатність здійснювати фінансові, кредитні розрахункові операції, розрахунки за 
податками, визначити фінансовий результат діяльності. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 1. Використовувати понятійно-категоріальний апарат з бухгалтерського обліку, 

оподаткування та звітності на підприємстві. 

ПР 2. Визначати сутність об’єктів обліку, контролю, оподаткування та розуміти їх роль в 

господарській діяльності. 

ПР 3. Оволодіти основами фінансової, податкової і статистичної звітності підприємств. 

ПР 5. Розуміти особливості практики здійснення обліку, контролю та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності.    

ПР 6. Знати механізм функціонування податкової системи України та враховувати її 

особливості з метою організації обліку та формування звітності на підприємствах. 

ПР 9. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

ПР 14. Застосовувати знання права та нормативних актів з методології бухгалтерського обліку 
та оподаткування у практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

ПР 15. Вміти здійснювати фінансові, кредитні та розрахункові операції, розрахунки за 

податками, визначити фінансовий результат господарювання. 

  



Опис дисципліни 

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 120 

Кількість лекційних годин – 30 

Кількість практичних занять –28  

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 62 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Методи навчання В рамках вивчення дисципліни планується проведення лекцій та практичних занять. 
Послідовність проведення лекційних і практичних занять буде відповідати розробленій 

робочій програмі курсу.  

Поряд із традиційними методами, при викладанні дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: проблемні 

лекції, робота в малих групах, , презентації. В разі дистанційного навчання, студенти 

протягом вивчення дисципліни мають можливість використовувати систему дистанційного 

навчання Moodle, а також сучасні платформи для відео конференцій (Zoom, Viber, Google 

Meet). 

Мета курсу формування у студентів сучасної системи знань з особливостей обліку сільському 

господарстві (рослинництві і тваринництві); набуття досвіду обробки обліково-економічної 

інформації, формування звітності та використання її в економічній роботі на практиці 

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 

Зміст дисципліни 

Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Загальні положення організації обліку в сільськогосподарських підприємствах 

Тема 2. Облік основних засобів і нематеріальних активів 

Тема 3. Accounting of land and land relations 

Тема 4. Облік біологічних активів 

Тема 5. Облік виробничих запасів 

Тема 6. Облік сільськогосподарської продукції 

Змістовий модуль 2 

Тема 7. Облік витрат виробництва та виходу сільськогосподарської продукції, калькулювання її 

собівартості 

Тема 8. Особливості оплати праці в сільському господарстві та облік розрахунків за виплатами 

працівникам 

Тема 9. Облік власного капіталу та розрахунків за дивідендами 

Тема 10. Облік цільового фінансування 

Тема 11. Особливості обліку витрат, доходів звітного періоду, результатів діяльності та 

нерозподіленого прибутку сільськогосподарських підприємств 

Тема 12. Оподаткування сільськогосподарських підприємств 

 

Політика 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 дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

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

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

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, 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) 

 

 

 

 



 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Види 
роботи 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь 

С
у

м
а 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30 100 

Контроль знань 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Практичні роботи - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Виконання  
самостійної роботи 

7 7 

Модульний 

контроль 
5 5 

Разом 34 36 

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 

 

Методичне забезпечення 

1  Кучеренко Т.Є. Короткий курс лекцій з дисципліни «Облік і звітність сільськогосподарських 

підприємств» 

2  Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки з дисципліни «Облік і звітність сільськогосподарських 

підприємств» для практичних занять студентів денної форми навчання спеціальності  071 

"Облік і оподаткування" (початковий (короткий цикл) 

3 Кучеренко Т.Є. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної 

дисципліни «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ» для 

студентів освітнього рівня «початковий (короткий цикл)» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування»  

  


