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(назва) 

Форма контролю залік 
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3 год. 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

        Метою вивчення курсу «Контроль діяльності аграрних формувань» є 
опанування студентами професійних знань з контролю в агроформуваннях, 

спрямованих на вивчення його методичних прийомів, методики та організації 
проведення.  

Завданням вивчення дисципліни є формування цілісної системи знань 
(активів та зобов’язань) про методологію та організацію  контролю в 



агроформуваннях, набуття практичних навичок з контрольно-ревізійних 
процедур в процесі виконання тестових та ситуаційних задач.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  
знати: економічну сутність, суб’єкти, об’єкти та функції контролю; зміст 

нормативно-правових актів, які регламентують процедуру проведення 

внутрішнього контролю в агроформуваннях. 
вміти: оцінити стан бухгалтерського обліку; організувати ефективний 

контроль в агроформуваннях; ефективно використовувати облікову інформацію 
для визначення помилок і порушень в обліку. 
  

3. Програма та структура навчальної дисципліни для повного терміну 

денної (заочної) форми навчання 
 

Назви змістових 

модулів і тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
тиж-

ні 
усьо-

го 
у тому числі усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Змістовий модуль 1. Контроль активів діяльності аграрних формувань 

Тема 1. Характе-
ристика та органі-
зація контролю 

аграрних 
формувань 

 
 

1/2 8 2 4   2 5 0,5 0,5 

   
 
4 

Тема 2. Контроль 

грошових коштів  
3 

7 1 2   4 7 0,5 0,5 
  6 

 
Тема 3. Контроль 
розрахункових 

операцій 

 
4 7 1 2   4 7 0,5 0,5 

   
6 

Тема 4. Особли-
вості контролю 
виробничих 

запасів та готової 
продукції 

 
 
5 6 1 2   3 7 0,5 0,5 

   
 
6 

Тема 5. Контроль 

поточних біоло-
гічних активів 

тваринництва 

 
6 

6 1 2   3 8 1 1 

   
6 

Разом за змісто-
вим модулем 1 

 
34 6 12   16 34 3 3 

  28 

Змістовий модуль 2. Контроль активів та зобов’язань 
Тема 6. Особли-
вості контролю 
основних засобів, 
інших необорот-
них активів та 
капітальних 

інвестицій 

 
 
 
 

7 
7 1 2   4 7 0,5 0,5 

   
 
 
6 

Тема 7. Особли-
вості контролю 

8 
7 1 2   4 7 0,5 0,5 

  6 



праці та її оплати 
Тема 8. Контроль 

власного капіталу 
та забезпечення 

зобов’язань 

 
9 

6 1 2   3 7 0,5 0,5 

   
6 
 

Тема 9. Контроль 
витрат 
виробництва 

 
10 7 1 2   4 7 0,5 0,5 

   
6 

Разом за змістовим 

модулем 2 
 

27 4 8   15 28 2 2 
  24 

Змістовий модуль 3. Контроль собівартості, доходів, фінансових результатів. 

Узагальнення  матеріалів контролю агроформувань 
Тема 10. Контроль 

калькулювання 
собівартості 

продукції (робіт, 
послуг) в 
агроформуваннях 

11 7 1 2   4 7 0,5 0,5 

   
 
6 

Тема 11. Контроль 

формування 
доходів, витрат і 

фінансових 
результатів 

12 7 1 2   4 7 0,5 0,5 

   
 
6 

Тема 12. Контроль 
за веденням селян-
ських (фермер-
ських) господарств 

13 6 1 2   3 6 1 1 

   
 
4 

Тема 13. Узагаль-
нення та реалізація 
матеріалів 

контролю 

14/15 9 2 4   3 8 1 1 

   
 
6 

Разом за змістовим 
модулем 3 

 29 5 10   14 28 3 3 
  22 

Усього годин  90 15 30   45 90 8 8   74 
Курсовий проект 

(робота)  

             

Усього годин  90 15 30   45 90 8 8   74 
 

 
4. Теми семінарських занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
 

 
5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Характеристика та організація контролю аграрних формувань 4 
2 Контроль грошових коштів  2 



                                                                                                       
6. Теми лабораторних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1   
2   

 
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами  
1. Організація контрольно-ревізійної роботи 
2. Інформаційне забезпечення контрольно-ревізійного процесу 
3. Контрольно-ревізійний процес та його стадії  
4. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб органів контролю 

та ревізованих агроформувань 
5. Контроль касових операцій 
6. Контроль операцій на рахунках в банках 
7. Контроль фінансових інвестицій 
8. Контроль розрахунків з покупцями та замовниками і розрахун-ками за 

виданими авансами 
9. Контроль поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 
10. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками 
11. Контроль розрахунків за податками і платежами 
12. Контроль розрахунків з підзвітними особами 
13. Контроль розрахунків по претензіях та відшкодуванню матеріальних 

збитків 
14. Контроль розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 
15. Контроль кредитних операцій (довгострокових, коротко-строкових) 
16. Контроль доходів майбутніх періодів 
17. Особливості контролю виробничих запасів та готової продукції  

3 Контроль розрахункових операцій 2 
4 Особливості контролю виробничих запасів та готової 

продукції 
2 

5 Контроль поточних біологічних активів тваринництва 2 
6 Особливості контролю основних засобів, інших необоротних 

активів та капітальних інвестицій 
2 

7 Особливості контролю праці та її оплати 2 
8 Контроль власного капіталу та забезпечення зобов’язань 2 
9 Контроль витрат виробництва 2 

10 Контроль калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) в агроформуваннях  
2 

11 Контроль формування доходів, витрат і фінансових 
результатів 

2 

12 Контроль за веденням селянських (фермерських) господарств 2 
13 Узагальнення та реалізація матеріалів контролю 4 



18. Контроль оцінки поточних біологічних активів тваринництва 
19. Контроль оцінки та дотримання порядку оформлення надходження 

приплоду 
20. Контроль оцінки та порядку документального оформлення приросту 

тварин 
21. Контроль документального оформлення реалізації тварин і птиці 

переробним підприємствам 
22. Контроль оцінки та порядку документального оформлення руху 

тварин на підприємстві 
23. Контроль документального оформлення вибуття птиці в результаті 

забою, прирізки та падежу 
24. Контроль наявності та залишків тварин за центрами відповідальності 

(на фермах, у бригадах, цехах) 
25. Контроль класифікації, оцінки та переоцінки основних засобів 
26. Контроль надходження та вибуття основних засобів та інших 

необоротних активів 
27. Контроль нарахування амортизації (зносу) основних засобів, інших 

необоротних активів та її відображення в бухгалтерському обліку 
28. Контроль ремонту, поліпшення основних засобів та основних засобів в 

оренді 
29. Контроль інших необоротних активів та нематеріальних активів 
30. Контроль довгострокових біологічних активів 
31. Особливості контролю праці та її оплати 
32. Контроль власного капіталу 
33. Контроль нерозподілених прибутків (непокритих збитків). 
34. Контроль забезпечення майбутніх витрат і платежів. 
35. Контроль цільового фінансування і цільових надходжень 
36. Контроль витрат виробництва 
37. Контроль калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в 

аграрних формуваннях 
37.  Контроль формування доходів, витрат і фінансових результатів 

 
Зразок комплекта для визначення рівня засвоєння знань студента 

1. Метод та методичні прийоми проведення контролю. 
2. Задача. ПСП «Шевченківське» 23.04.2016 р. перерахувало аванс в сумі 

1210,00 грн. за запасні частини з поточного рахунку. Банк видав підприємству 
платіжне доручення № 88 від 24.04.2016 р. В бухгалтерії перерахування коштів 

відображено в кореспонденції Дт 371 «Розрахунки за виданими авансами» Кт 
311 «Поточні рахунки в банку в національній валюті» в сумі 1210,00 грн. та 
податок на додану вартість Дт 644 «Податковий кредит» Кт 641 «Розрахунки за 
податками» на суму 201,67 грн. Операцію по кредиту рахунку 311 «Поточні 

рахунки в банку в національній валюті» записано у відомості аналітичного 
обліку до Журналу-ордеру № 2 с.-г. До моменту отримання запасних частин 

аванс було відображено у 4-му розділі пасиву Балансу станом на 30.06.2015 р. 
Зазначити суть порушень та вказати які нормативні документи порушено. 



3. Тестові завдання 
1. Внутрішній фінансовий контроль – це: 

А проведення контролю якості продукції; 
Б заходи щодо боротьби із корупцією; 
В забезпечення усунення порушень фінансової дисципліни;  
Г відшкодування заподіяних збитків; 
Д заходи по запобіганню фінансовим порушенням; 
Е аналіз фінансово-господарської діяльності; 
Є накладання адміністративних штрафів. 

2. При передачі основних засобів іншому підприємству в агроформуванні: 
А використовують накладну на внутрішнє переміщення; 
Б використовують акт на списання основних засобів; 
В використовують акт приймання-передачі основних засобів; 
Г використовують акт виконаних робіт 

3. Щорічна основна відпустка надається працівникам не менше як на … 
календарних днів. (У бланку відповідей впишіть правильну відповідь) 

4. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу становить не менше 
… відсотків чистого прибутку. (У бланку відповідей впишіть правильну відповідь) 

5. Для обліку щоденного … і … молока протягом місяця на кожній фермі 
ведеться відомість руху молока. (У бланку відповідей впишіть правильну відповідь) 

6. Які реквізити зазначають у акті на оприбуткування приплоду тварин: 
А кількість приплоду; 
Б клички приплоду; 
В масу приплоду; 
Г кличку і номер матки. 

7. Які реквізити є необов’язковими в акті на передачу (продаж) та 

закупівлю худоби і птиці за договорами з громадянами тільки для ВРХ? 
А номер тварин; 
Б кількість переданих голів худоби; 
В фактична жива маса; 
Г вартість та стан здоров’я 

8. Визначення об’єкта основних засобів в агроформуванні: 
А трактор, який використовується для обробітку ґрунту ; 
Б комбайн, призначений для перепродажу; 
В сівалка, строк використання якої становить 7 років;  
Г адміністративна будівля; 
Д трактор, призначений для перепродажу. 

9. Відповідно П(С)БО 7 «Основні засоби» до складу витрат  включається: 
А придбання основних засобів; 
Б модернізація основних засобів; 
В ремонт основних засобів; 
Г придбання нематеріальних активів. 

10.  Приймання і видача готівки за касовими ордерами може 
проводитись…(У бланку відповідей впишіть правильну відповідь)



8. Методи навчання 
В процесі навчання використовуються методи за: 

джерелами знань: словесні – розповідь, пояснення, лекція; наочні – презентація, 
демонстрація, ілюстрація, документація; практичні – розв’язування задач, 

вирішення ситуаційних вправ, оформлення документації ; 
характером логіки пізнання: аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні, 

індуктивні, дедуктивні;  
рівнем самостійної розумової діяльності: проблемні, частково-пошукові, 

дослідницькі.  
 

9. Форми контролю 
Поточний контроль має індивідуальний характер і відбувається у формі 

співбесіди або дискусії, а також індивідуальних і фронтальних опитувань.  
Важливе значення має аналіз знань і навичок студентів, що здійснюється після 

поточного, рубіжного та підсумкового контролю. Співвідношення показників цих 

видів контролю дає змогу скоригувати методи і форми навчальної роботи, вжити 
відповідних заходів щодо оптимізації навчального процесу.  

Поточний контроль знань проводиться щомісяця шляхом тестування за 
вивченими темами курсу, підсумковий — наприкінці першого семестру за умови 
позитивних оцінок поточного контролю — шляхом проведення заліку.  

Результати, отримані під час тестування, підлягають кількісному підрахунку, на 
основі якого виставляється оцінка успішності студентів в оволодінні англомовною 

мовленнєвою діяльністю. Для цього кожне тестове завдання спочатку оцінюється в 
балах. Бали можуть нараховуватись за кількість правильних відповідей шляхом 

порівняння відповідей тестового з ключем (при вибіркових або конструйованих 
напівдрукованих відповідях) або відповідно до певних характеристик якості 

мовлення за критеріальною шкалою (при конструйованих продукованих 
відповідях). Такими критеріями можуть бути, наприклад, лексична і граматична 

правильність усного або писемного висловлювання, відповідність ситуації 
спілкування, різноманітність застосованих мовних засобів, швидкість мовлення та 

ін. За наявність кожної з подібних характеристик мовлення тестований отримує 
певну кількість балів. Кількість і види характеристик, які оцінюються, можуть 

варіюватися, оскільки зумовлюються цілями тестування, етапом навчання тощо. 
Отримане число балів співвідноситься зі шкалою оцінок: наприклад, 30 балів за 30 
питань (по 1 балу за кожне питання).  

Залік з курсу «Контроль діяльності аграрних формуваннь», метою якого є  
перевірити знання з дисципліни, проводиться у формі усної співбесіди за темами, 

передбаченими програмою, та виконання письмового тестового завдання. Згідно з 
чинним Положенням про рейтингову систему оцінювання знань студентів всі види 

підсумкового контролю обчислюються за 100-бальною шкалою. Таким чином, 
розрахунковий рейтинг студента з дисципліни, незалежно від її обсягу в годинах 

(кредитах) у робочому навчальному плані, становить 100 балів. Зазначений рейтинг 
складається з рейтингу з навчальної роботи (70 балів) та рейтингу з атестації (30 

балів). Отже, на оцінювання засвоєння змістових модулів, на які поділяється 
навчальний матеріал дисципліни, передбачається 70 балів.  

Підсумковим контролем рівня сформованості професійно-комунікативної 
компетенції магістрів з дисципліни  «Контроль діяльності арарних формувань» є 



залік, який складається студентами у формі усної співбесіди за темами, 
передбаченими програмою та письмового тесту, за виконання якого студенти 

можуть максимально отримати 30 балів.  
                                                            

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Оцінювання студентів відбувається згідно положенням «Про екзамени та заліки 

у НУБіП України» від 20.02.2015 р., протокол № 6 з табл. 1. 
Оцінка 

національна 
Оцінка 

ECTS 
Визначення оцінки ECTS Рейтинг студента, 

бали 
Відмінно А ВІДМІННО – відмінне виконання 

лише з незначною кількістю 

помилок 

90-100 

Добре B ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього 
рівня з кількома помилками 

82-89 

C ДОБРЕ – у загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 
помилок 

75-81 

Задовільно D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 
66-74 

E ДОСТАТНЬО – виконання 
задовольняє мінімальні критерії 

60-65 

Незадовільно FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно 
працювати перед тим, як отримати 
залік (позитивну оцінку) 

35-59 

F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна 
серйозна подальша робота 

01-34 
 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): RДИС = RНР + RАТ. 
 

11. Методичне забезпечення 
 

1. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять і 

виконання самостійної роботи  з дисципліни «Контроль діяльності аграрних 
формувань» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

8.03050901 «Облік та аудит» (частина 1) – Київ-2015.-109с. 
2. Методичні рекомендації та завдання для проведення практичних занять і 

виконання самостійної роботи з дисципліни «Контроль діяльності аграрних 
формувань» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 

8.03050901 «Облік та аудит» (2 частина) – Київ-2015.-85 с. 
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