




 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність,освітній 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів –3 

Галузь знань 
07 Управління та 

адміністрування 
 

Вибіркова 
 

Спеціальність 
всі спеціальності, для яких 
дисципліна є вибірковою 

Рік підготовки: 
 1 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – не 

передбачено планом 
Семестр 

Загальна кількість годин 

– 90 

2-й 2-й  

Лекції 

Освітній рівень 
магістр 

 

14 4 год. 

Практичні, семінарські 

16 4 год. 
Лабораторні 

  

 

 

Мова навчання: 
державна 

 

Самостійна робота 
60 год. 82 год. 

Індивідуальні завдання: не 

передбачено планом 
Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Облік в агроформуваннях » є 

формування сучасного економічного мислення опанування теорії і практики 

ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань: 

–     методичних засад організації фінансового обліку на підприємстві. 

–  сутності, принципів та методів фінансового обліку, його місця і ролі в 

управлінні діяльністю підприємства, набуття вмінь застосувати відповідні методи і 

прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування програмних компетентностей: 

- здатність і готовність спрямувати дії на здійснення цілеспрямованої 

послідовності господарських операцій  на підприємствах, розроблення документації, 

яка необхідна для втілення та використання об'єктів та процесів. 

- здатність і готовність спрямувати дії на розв’язання складних 

непередбачуваних задач і проблем у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

- здатність і готовність здійснювати, в межах своєї професійної діяльності в 

обсязі посадових обов’язків, контроль здійснення певних господарських процесів та 

їх відповідності до схвалених планів, норм і вимог, інструкцій та рішень. 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних програмних результатів навчання: 

Здатність продемонструвати знання та розуміння організації фінансово - 

господарської діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані 

бухгалтерського обліку. Це означає також здатність здійснювати фінансові, 

кредитні, розрахункові операції, розрахунки з податків, визначати доходи та 

витрати, оцінювати трудовий потенціал суб’єктів господарювання. 

Здатність продемонструвати знання та розуміння планування фінансово - 

господарської діяльності суб’єктів господарювання, керуючись показниками 

економічного аналізу: визначати обсяги діяльності суб’єктів господарювання на рік, 

складати оперативні плани, використовувати різні методи мотивації для 

стимулювання праці, нараховувати заробітну плату, премії, інші винагороди. 

Здатність продемонструвати знання та розуміння на основі Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Положення про організацію 

діловодства.  

Здатність продемонструвати знання та навички розробки заходів щодо 

впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, поліпшення 

економічної роботи суб’єктів господарювання, керуючись нормативно-правовими 

актами з обліку та оподаткування. 
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4. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни «Облік в агроформуваннях» достатньо знань з 

дисциплін за попередні роки навчання 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

     Тема 1. Облік довгострокових біологічних активів 

Визнання та класифікація біологічних активів. Методологічні підходи до 

побудови обліку сільськогосподарської діяльності. Оцінка біологічних активів та 

сільськогосподарської продукції. Облік надходження довгострокових біологічних 

активів. Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів. Облік вибуття 

довгострокових біологічних активів. Інвентаризація довгострокових біологічних 

активів. 

Тема 2. Облік поточних  біологічних активів 

Особливості обліку операцій з поточними біологічними активами. Облік 

надходження поточних біологічних активів. Облік зміни вартості поточних 

біологічних активів. Облік вибуття поточних біологічних активів. Інвентаризація 

поточних біологічних активів. 

Тема 3. Облік основних засобів 

Економічний зміст основних засобів та завдання їх обліку. Класифікація 

основних засобів. Оцінка основних з засобів. Первинний облік руху основних 

засобів. Бухгалтерський облік основних засобів. Облік амортизації (зносу) основних 

засобів. Облік втрат від зменшення корисності необоротних активів. Облік 

переоцінки й індексації основних     засобів. Облік ремонтів і витрат, пов’язаних з 

експлуатацією та поліпшенням основних засобів. Облік орендних операцій. Облік 

інших необоротних матеріальних активів. Облік довгострокових біологічних активів. 

Облік капітальних інвестицій 

Тема 4. Облік нематеріальних активів  

Економічний зміст нематеріальних активів. Первинний облік нематеріальних 

активів. Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів 

Тема 5. Облік виробничих засобів 

Економічний зміст запасів та поточних біологічних активів тваринництва. 

Оцінка запасів. Оцінка поточних біологічних активів тваринництва. Документальне 

оформлення руху тварин (надходження, вибуття). Бухгалтерський облік поточних 

біологічних активів тваринництва. 

Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Облік інвестицій за методом участі в капіталі. Облік інших інвестицій. 

Тема 7. Облік палива та готової продукції 

Документальне оформлення надходження і використання палива та готової 

продукції. Синтетичний та аналітичний облік палива. Синтетичний та аналітичний 

облік сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів 

Тема 8. Облік витрат виробництва. Економічний зміст виробничих витрат 

та їх класифікація. Характеристика обліку виробництва. Рахунки для їх обліку. 
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Облік витрат на організацію виробництва і управління. Облік витрат та виходу 

продукції по видам виробництва. Облік браку у виробництві. Облік витрат за 

елементами. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 
л п Ла

б 
інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1.Облік довгострокових 

біологічних активів 
12 2 2   8 11 0,5 0,5   10 

2.Облік поточних  

біологічних активів 
12 2 2   8 11 0,5 0,5   10 

3.Облік основних 

засобів 
12 2 2   8 11 0,5 0,5   10 

4.Облік нематеріальних 

активів 
12 2 2   8 11 0,5 0,5   10 

5.Облік виробничих 

засобів 
12 2 2   8 11 0,5 0,5   10 

6.Облік сировини і 

матеріалів 
11 2 2   7 11 0,5 0,5   10 

7.Облік палива та 

готової продукції 
10 1 2   7 11 0,5 0,5   10 

8.Облік витрат 

виробництва 
9 1 2   6 13 0,5 0,5   12 

Усього годин 
90 

1

4 
1

6 
  60 90 4 4   82 

 

 

7. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
денна заочна 

1 Облік довгострокових біологічних активів 2 0,5 
2 Облік поточних  біологічних активів 2 0,5 
3 Облік основних засобів 2 0,5 
4 Облік нематеріальних активів 2 0,5 
5 Облік виробничих засобів 2 0,5 
6 Облік сировини і матеріалів 2 0,5 
7 Облік палива та готової продукції 2 0,5 
8 Облік витрат виробництва 2 0,5 
9 Усього годин 2 4 
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8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення про організацію 

та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів 

Луганського національного аграрного університету. 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

11.1. Поточний контроль може проводитися у вигляді опитування, тестування 

або виконання відповідних завдань. 

11.2. Підсумковий контроль проводиться у вигляді заліку у 2-му семестрі. 

11.3. Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести або 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

11.4. Розподіл балів, які отримують студенти 

 
Поточний контроль Семес 

тровий 
контро 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8  

7 7 9 9 7 7 7 7  40 100 
 

Т1, Т2 ... Т22 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного забезпечення: 

on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна ліцензія). 
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13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

 

1.Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки . 2-ге видання. Навч. 

посібн. / П.Й. Атамас – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 392 с. 

2.Бурлаков О.О. Проблемні питання та шляхи удосконалення обліку 

дебіторської заборгованості на підприємствах / О.О. Бурлаков//Young Scientist. 2017. 

№ 9 (49). С. 499-502.  

3. Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі 

економіки : монографія / В.М. Жуков. - К. : ННЦ ІАЕ, 2009. 648 с.  

4.Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник - 2-ге 

видання / Т.Г. Маренич. - К.: КНЕУ, 2005. – 892 с. 

 

Допоміжна література 

 

 1.Дишко. І. Ю.   Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних 

витрат / І. Ю. Дишко. Ю. Ю. Штулер // Акт. пробл. економіки. – 2010. – №5. – С. 222 

- 227. 

 2.Довбуш. В. І.   Проблемні аспекти розподілу загальновиробничих витрат та 

їх облік на молокопереробних підприємствах / В. І. Довбуш // Формув. ринк. 

відносин в Україні. – 2011. – №10. – С. 114 - 118. 

 

    

 14.2 Електронні ресурси 

1.Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1964 

2. Електронний репозитарій ЛНАУ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: :  

http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui 

3.Інтернет ресурси:  

Офіційний сайт Міністерства фіскальної служби України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.sfs.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.me.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.msp.gov.ua 

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. -  
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