




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

 Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 3,0 
Галузь знань: 

07  Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Індивідуальне науково- 

дослідне завдання- не 

передбачено 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

Рік підготовки: 

1-й  1-й 

Семестр 

1-й  1-й 

Лекції 

Загальна кількість годин - 

90 

Освітній рівень: 

 магістр  

14 год. 4-год. 

Практичні, семінарські 

16  год. 6 -год. 

Мова навчання: 

державна 

 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

60 год. 80  год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового контролю: 

залік 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Проблеми та перспективи 

розвитку обліку в аграрному секторі економіки» є формування сучасного бачення 

процесів реформування бухгалтерського обліку та розгляд основних проблем його 

розвитку в аграрному секторі економіки України.  

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань: 

–     методологічних підходів щодо до формування галузевих стандартів 

бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки; 

–  сутності місця та місії бухгалтерського обліку аграрного сектору економіки 

в системі міжнародної стандартизації фінансової звітності та національній системі 

бухгалтерського обліку сутності. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована 

на формування програмних компетентностей: 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування.  

 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна спрямована на 

формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання 

та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику. 

ПР 18. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції 

щодо їх вирішення 

 

 

 

 

 

 



 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

Для вивчення дисципліни «Проблеми та перспективи розвитку обліку в 

аграрному секторі економіки» достатньо попередніх за освітнім рівнем бакалавр. 

 

 
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти побудови та розвитку бухгалтерського обліку 

в аграрній галузі. 

Концептуальні основи стандартизації бухгалтерського обліку. Теоретичні 

основи запровадження галузевих стандартів бухгалтерського обліку. Теоретичні 

засади побудови бухгалтерського обліку в аграрній галузі економіки.  

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в 

аграрній галузі. 

Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки 

України. Сутність нормативно-правового забезпечення реалізації концепції розвитку 

бухгалтерського обліку в аграрній галузі. Методологічні заходи щодо реалізації 

концепції розвитку бухгалтерського обліку в аграрній галузі. 

Тема 3. Проблеми та перспективи обліку 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 4. Проблеми та перспективи обліку 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 5. Особливості обліку витрат виробництва і калькулювання 

аграрної  продукції 

Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 

рослинництва. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 

тваринництва. Облік витрат з формування основного стада, закладання і 

вирощування багаторічних насаджень. Облік витрат і виходу продукції підсобних 

промислових виробництв. Облік витрат на утримання і експлуатацію машинно-

тракторного парку. 

Тема 6. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності аграрного підприємства 

Особливості визначення фінансового результату від сільськогосподарської 

діяльності. Фінансовий результат від первісного визнання біологічних активів і 



 

сільськогосподарської продукції. Фінансовий результат від реалізації біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції. Фінансовий результат від зміни 

справедливої вартості біологічних активів на дату балансу. 

Тема 7. Формування та оброблення фінансової звітності аграрного 

підприємства 

Загальні вимоги до формування звітності аграрного підприємства. 

Особливості складання внутрішньої звітності підприємства. Організація складання 

та подання фінансової звітності аграрного підприємства. Удосконалення методології 

бухгалтерської звітності аграрних підприємств. 

 

 

 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 1. Теоретичні аспекти 

побудови та розвитку 

бухгалтерського обліку в аграрній 

галузі 

12 2 2  8 12,5 0,5 1  11 

Тема 2. Нормативно-правове 

забезпечення бухгалтерського 

обліку в аграрній галузі. 

12 2 2  8 12,5 0,5 1  11 

Тема 3. Проблеми та перспективи 

обліку довгострокових 

біологічних активів 

12 2 2  8 12,5 0,5 1  11 

Тема 4. Проблеми та перспективи 

обліку поточних біологічних 

активів 

12 2 2  8 12,5 0,5 1  11 

Тема 5. Особливості обліку витрат 

виробництва і калькулювання 

аграрної продукції 

12 2 2  8 13,5 0,5 1  12 

Тема 6. Організаційні засади 

обліку доходів, витрат і 

фінансових результатів діяльності 

аграрного підприємства 

14 2 2  10 13 0,5 0,5  12 

Тема 7. Формування та 

оброблення фінансової звітності 

аграрного підприємства 

16 2 4  10 13,5 1 0,5  12 

Усього годин 90 14 16 - 60 90 4 6  80 

 

 

 

 



 

 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Тема 1. Теоретичні аспекти побудови та розвитку 

бухгалтерського обліку в аграрній галузі 
2 1 

2 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського 

обліку в аграрній галузі. 
2 1 

3 Тема 3. Облік довгострокових біологічних активів 2 1 

4 Тема 4. Облік поточних біологічних активів 2 1 

5 Тема 5. Особливості обліку витрат виробництва і калькулювання 

аграрної продукції 
2 1 

6 Тема 6. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності аграрного підприємства 
2 0,5 

7 Тема 7. Формування та оброблення фінансової звітності 

аграрного підприємства 
4 0,5 

 Усього годин 16 6 

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 1-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 Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

8 8 8 8 8 10 10 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). 

 

 

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

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

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

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

4. Мармуль Л.О., Коваль С.В., Круковська О.В. Перспективи розвитку 

національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Вісник 

Бердянського університету менеджменту і бізнесу. Бердянськ: Видавець Ткачук 

О.В., 2017. № 4 (40). С. 89-92. 

 

Допоміжна література 

 

 1.Золотухін. О. Облік використання палива на технологічні цілі / О. Золотухін 

// Все про бух. облік. – 2010. – №96. – С. 61 - 62. 

 2.Іванов. Г. Особливості формування собівартості продукції у виробництві 

меблів / Г. Іванов // Все про бух. облік. – 2011. – №50. – С. 16 - 20. 

 

  

 13.2 Електронні ресурси 

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

Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=2678 

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 

http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=2678
http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui
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 Всесвітньої торгової організації [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.wto.org 

Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду [Електронний ресурс].- 

Режим доступу: http://www.imf.org 

Офіційний сайт Європейського Союзу  [Електронний ресурс].  - Режим 

доступу:  http://www.eurunion.org. 

Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 

Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку 

[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.oecd.org 

Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua 

Спеціалізований інформаційно - аналітичний ресурс для бухгалтерів, 

аудиторів. – Режим доступу: http://www.ukr.buhgalter.com.ua 

Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» – 

Режим доступу: http://www.nau.ua 

Електронна версія газети «Баланс». – Режим доступу:  http://www.balance.ua 

Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік» . – Режим доступу: 

http://www.vobu.com.ua 

Офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів. – Режим доступу: 

http://www.uacaa.org 

Офіційний сайт Головного державного контрольного управління. – Режим 

доступу:  http://www.dkrs.gov.ua 
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