


1. Опис навчальної дисципліни 

 

Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом 
назва 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-науковий рівень 

 

Галузь знань  07 Управління та адміністрування 

Освітньо-науковий рівень  третій (освітньо-науковий)  

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування  

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  150 

Кількість кредитів ECTS  5 

Курсовий проект (робота) (за наявності) Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 очна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2 2 2 

Семестр 4 4 4 

Лекційні заняття 20 20 20 

Практичні, семінарські заняття 30 30 30 

Лабораторні заняття    

Самостійна робота 100 100 100 

Індивідуальні завдання    

Кількість тижневих аудиторних годин 

для денної форми навчання: 

аудиторних 

самостійної роботи студента 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

 



 2  

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: набуття та засвоєння здобувачами ступеня 

вищої освіти «доктор філософії» теоретичних знань, формування наукового 

світогляду та економічного мислення про теорії, концепції та методологію обліку, 

контролю, аналізу господарської діяльності та системи оподаткування 

агробізнесу, а також вмінь їх застосовувати у власних наукових дослідженнях для 

розв’язання як наукових проблем, так і проблем практичного характеру.  

Завдання навчальної дисципліни: формування системи знань з підготовки 

облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень на всіх рівнях управління агробізнесом. 

Предметом навчальної дисципліни «Облік і оподаткування в управлінні 

агробізнесом» є теорії, концепції та практичні розробки щодо прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління аграрним 

підприємством по об`єктах обліку та оподаткування. 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 

знати: теоретико-методологічні і організаційно-методичні положення 

формування й використання облікової інформації для сучасних і потенційних 

потреб управління аграрним підприємством із врахуванням тенденцій розвитку 

світового і вітчизняного бухгалтерського обліку та системи оподаткування;  

 вміти: - класифікувати облікову інформацію, будувати систему 

бухгалтерського обліку для прийняття різних управлінських рішень 

організовувати формування облікової інформації за стадіями облікового процесу, 

управляти якістю бухгалтерського обліку та ризиками в оподаткуванні; 

- контролювати якість облікової інформації; здійснювати підготовку 

бухгалтерської звітності, визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні агробізнесом, консультувати управлінський персонал 

підприємства щодо облікової інформації, розробляти форми управлінської 

бухгалтерської звітності;  

- формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління 

економічним об'єктом агробізнесу; оцінювати інформаційні потреби 

користувачів, якість облікової інформації та бухгалтерську звітність; 

застосовувати техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та 

потенційних потреб управління агробізнесом; 

- аналізувати і впроваджувати новітні методики системи оподаткування 

агробізнесу. 

Основними організаційними формами дисципліни «Облік і оподаткування в 

управлінні агробізнесом» є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання 

індивідуальних завдань та контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких 

компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
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СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, 

європейських та міжнародних нормативно-правових актів з питань регулювання 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання 

результатів досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем.. 

СК06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних 

продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез.  

СК10. Здатність ідентифікувати вплив інтеграційних процесів на тактику 

реалізації аграрної політики, визначати перспективні напрямки розвитку 

аграрного бізнесу, оцінювати існуючі умови, проблеми та переваги, визначати їх 

вплив на практику обліку та оподаткування.  

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування і на межі предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для проведення наукових і прикладних 

досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

ПРН02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати 

інформацію, отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні науково-

теоретичні та практично-спрямовані ідеї на принципах академічної культури й 

доброчесності, розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. 

ПРН03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 

результати досліджень, наукові та прикладні проблеми обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування  державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати 

результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних 

наукових виданнях. 

ПРН04. Демонструвати навички самостійного продукування власних 

науково-теоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах академічної 

культури та доброчесності для розвитку нових напрямів та видів обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

ПРН05. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 

аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, спостережень тощо) і 

математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані з 

питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 
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ПРН06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають 

загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов (економічних 

систем, моделей господарського механізму регіонів видів діяльності). 

ПРН07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що 

впливають на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень. 

ПРН08. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення 

та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу 

та/або складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПРН09 Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні 

методи наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

ПРН11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування,  а також методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях у сфері обліку і оподаткування та у 

викладацькій практиці. 

ПРН12. Глибоко розуміти теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського 

обліку та оподаткування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, 

застосовувати їх в практичній діяльності для підвищення ефективності управління 

діяльністю таких суб’єктів. 

Для засвоєння знань і формування вмінь, що передбачаються внаслідок 

вивчення дисципліни «Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом» можуть 

бути використані такі форми індивідуальних завдань: підготовка ессе, тез 

доповідей, мультимедійних презентацій. 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами матеріалу в 

час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає опрацювання монографій, 

авторефератів, дисертацій, посібників, підручників, наукових публікацій фахових 

та зарубіжних видань, міжнародних стандартів обліку та фінансової звітності, 

міжнародних стандартів аудиту та інших навчально-методичних джерел та 

законодавства у сфері обліку, аудиту, контролю та оподаткування. Самостійна 

робота регламентується робочим навчальним планом і становить 100 годин. 

Залік є формою підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів 

робіт на практичних та під час самостійної роботи) з навчальної дисципліни 

«Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом». 

Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення 

дисципліни «Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом» становить 150 

годин: для очної, заочної та вечірньої форм навчання: 20 год. лекції, 30 год. 

практичні, 100 год. самостійна робота. 

Форма підсумкового контролю: залік за результатами поточного та 

підсумкового контролю. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни:  

«Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом» 

Назви атестацій і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п с.р. л п с.р. л п с.р. 

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

Розділ 1. Бухгалтерський облік, як інформаційне джерело для управління підприємством 

Тема 1.  

Бухгалтерський облік 

в забезпеченні сталого 

розвитку агробізнесу 

12 2 2 8 12 2 2 8 12 2 2 8 

Тема 2. Облікова 

політика як базис 

реалізації функції 

управління 

19 2 4 13 19 2 4 13 19 2 4 13 

Тема 3. Моделювання 

системи 

управлінського обліку 

аграрних підприємств 

20 2 4 14 20 2 4 14 20 2 4 14 

Тема 4. Методологія 

вартісного 

вимірювання майна 

агроформувань та її 

вплив на прийняття 

рішень 

23 4 4 15 23 4 4 15 23 4 4 15 

Разом за розділом 1 74 10 14 50 74 10 14 50 74 10 14 50 

Розділ 2. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного 

бізнесу 

Тема 5. Облік та його 

контрольна функція в 

системі управління 

результатами 

діяльності агробізнесу 

в умовах 

невизначеності 

16 2 4 10 16 2 4 10 16 2 4 10 

Тема 6. Особливості 

оподаткування 

господарюючих 

суб’єктів аграрного 

бізнесу 

20 4 4 12 20 4 4 12 20 4 4 12 

Тема 7. Тенденції 

розвитку 

оподаткування в 

міжнародних 

економічних 

відносинах 

21 2 4 15 21 2 4 15 21 2 4 15 

Тема 8. Звітність в 

інформаційній системі 

прийняття рішень 

19 2 4 13 19 2 4 13 19 2 4 13 
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агроформувань 

Разом за розділом 2 76 10 16 50 76 10 16 50 76 10 16 50 

Усього годин 150 20 30 100 150 20 30 100 150 20 30 100 

 

4. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Розділ 1. Бухгалтерський облік, як інформаційне джерело для управління підприємством 

1 Тема 1.  Бухгалтерський облік в забезпеченні сталого розвитку агробізнесу 2 

2 Тема 2. Облікова політика як базис реалізації функції управління 4 

3 Тема 3. Моделювання системи управлінського обліку аграрних підприємств 4 

4 Тема 4. Методологія вартісного вимірювання майна агроформувань та її 

вплив на прийняття рішень 

4 

Розділ 2. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного бізнесу 

5 Тема 5. Облік та його контрольна функція в системі управління результатами 

діяльності агробізнесу в умовах невизначеності 

4 

6 Тема 6. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного 

бізнесу 

4 

7 Тема 7. Тенденції розвитку оподаткування в міжнародних економічних 

відносинах 

4 

8 Тема 8. Звітність в інформаційній системі прийняття рішень агроформувань 4 

 Разом 30 

 

5. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Розділ 1. Бухгалтерський облік, як інформаційне джерело для управління підприємством 

1 Тема 1.  Бухгалтерський облік в забезпеченні сталого розвитку агробізнесу 8 

2 Тема 2. Облікова політика як базис реалізації функції управління 13 

3 Тема 3. Моделювання системи управлінського обліку аграрних підприємств 14 

4 Тема 4. Методологія вартісного вимірювання майна агроформувань та її 

вплив на прийняття рішень 

15 

Розділ 2. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного бізнесу 

5 Тема 5. Облік та його контрольна функція в системі управління результатами 

діяльності агробізнесу в умовах невизначеності 

10 

6 Тема 6. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного 

бізнесу 

12 

7 Тема 7. Тенденції розвитку оподаткування в міжнародних економічних 

відносинах 

15 

8 Тема 8. Звітність в інформаційній системі прийняття рішень агроформувань 13 

 Разом 100 

 

6. Індивідуальна робота 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії виконуються відповідно до освітньо-наукової 

програми. 

Метою виконання індивідуального завдання є закріплення і систематизація 

отриманих знань у процесі самостійної роботи здобувача. Правильна організація 
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індивідуальної роботи має вирішальне значення для успішного складання ним 

заліку з дисципліни «Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом». 

Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії повинен: 

 прослухати курс лекцій, вивчити наданий теоретичний матеріал; 

 ознайомитись із законодавчо-нормативною базою, що регулює облік, 

контроль та оподаткування у сфері господарювання, монографіями, 

авторефератами, дисертаціями, посібниками, підручниками, іншими навчально-

методичними джерелами, які рекомендовані для ознайомлення; 

 виконати індивідуальне завдання і подати його у встановлений термін для 

перевірки викладачу на консультації. 

Індивідуальні завдання для проміжного контролю знань передбачають 

ознайомлення (конспектування, моделювання,написання ессе чи тез доповідей, 

оцінка наукових поглядів на досліджувану проблему та формування власного 

бачення, тощо) із першоджерелами, що враховують зміст усіх тем робочої 

програми. 

Варіанти практичних завдань задаються викладачем дисципліни після 

прочитаної лекції. Індивідуальність завдання підтримується різними 

комбінаціями виконання завдань. 

Оформлення індивідуальних завдань здійснюється відповідно вимог вищої 

школи, а результати виконання поданого на перевірку завдання відображаються 

записом «зараховано», «не зараховано». 

Завдання індивідуальної роботи 

1. Проаналізувати національні та міжнародні стандарти з теми дослідження. 

Визначити їх переваги та недоліки. 

2. Зазначити основні ризики при веденні обліку (проведенні внутрішнього 

контролю) та наданні інформації управлінському персоналу, відповідно до теми 

дослідження 

3. Скласти наказ про облікову політику з напряму дослідження. 

 

7. Анотація тем навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ 

ДЖЕРЕЛО ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік в забезпеченні сталого розвитку 

агробізнесу  

1. Сутність та місце облікової інформації в інформаційному забезпеченні 

процесу управління в умовах сталого розвитку. 

2. Особливості облікової інформації управління екологічної та соціальної 

діяльністю. 

3. Обмеження облікової інформації для потреб управління. 

4. Бухгалтерський облік в цифровому середовищі. 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Підходи різних авторів до значення бухгалтерського обліку в 

інформаційній системі. 
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2. Види облікової інформації на трьох етапах: початковому, поточному і 

підсумковому. 

3. Структура системи прийняття управлінських рішень. 

4. Основні проблеми формування облікової інформації для управління в 

агробізнесі. 

5. Документальний супровід обробленої облікової інформації для управління 

в агробізнесі.  

6. Аналіз міжнародних та національних стандартів з питань соціального та 

екологічного обліку. 

7. Екологічний податок.  

8. Особливості ведення соціального та екологічного обліку на підприємстві та 

його аналіз.  

9. Розкриття інформації про соціальні та екологічні питання у звіті з 

управління. 

 

Тема 2. Облікова політика як базис реалізації функції управління 

1. Облікова політика як інструмент управління фінансовими показниками 

аграрного підприємства. 

2. Методологічні підходи до формування облікової політики як елемента 

системи управління за національними та міжнародними стандартами обліку. 

3. Процесний підхід як важлива передумова формування облікової політики з 

управлінською спрямованістю. 

Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Значення облікової політики для підприємства. 

2. Основні об`єкти обліку для відображення в обліковій політиці. 

3. Облікові оцінки в обліковій політиці. 

4. Аналіз розкриття питання «облікової політики» за міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку та національними рекомендаціями. 

 

Тема 3. Моделювання системи управлінського обліку аграрних 

підприємств 

1. Сучасні теоретико-метологічні підходи до системи управлінського обліку 

агробізнесу. 

2. Функції інформації управлінського обліку та оцінка його якості в 

менеджменті. 

3. Види управлінської звітності та особливості формування її показників. 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Особливості ведення управлінського обліку на аграрних підприємствах. 

2. Об`єкти управлінського обліку аграрних підприємств. 

3. Основні принципи підготовки управлінської звітності аграрних 

підприємств. 

4. Етапи підготовки управлінської звітності аграрних підприємств. 

5. Основні техніки підготовки управлінської звітності аграрних підприємств.  
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Тема 4. Методологія вартісного вимірювання майна агроформувань та її 

вплив на прийняття рішень 

1. Особливості вартісно-орієнтованого підходу до потреб управління. 

2. Методи оцінки вартості підприємства аграрного бізнесу. 

3. Національні та міжнародні моделі звітності про вартість підприємства.  

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Основні методи оцінки вартості підприємства. 

2. Джерела інформації для визначення вартості підприємства. 

3. Розробка особистих форм звітності для аналізу оцінки вартості 

підприємства. 
 

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ГОСПОДАРЮЮЧИХ 

СУБ’ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ 

 

Тема 5. Облік та його контрольна функція в системі управління 

результатами діяльності агробізнесу в умовах невизначеності 

1.  Облікове забезпечення управління оптимізацією витрат агроформувань.  

2. Урахування умов невизначеності в обліку результатів діяльності 

агробізнесу. 

3. Дієвість контрольної функції обліку з врахуванням мінімізації 

невизначеності бізнес-середовища. 

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. Дати характеристику видам витрат для прийняття і прогнозування 

управлінських рішень: - постійні витрати; - змінні витрати; - операційні витрати 

(за видами витрат); - інвестиційні витрати (за видами витрат); - фінансові витрати 

(за видами витрат); - прямі витрати; - непрямі витрати; - невиробничі витрати; - 

релевантні витрати. 

2. Охарактеризувати основні функції управління витратами: - планування і 

прогнозування; - організація; - координація і регулювання витрат; - мотивація; - 

облік витрат; - аналіз витрат. 

3. Методика визначення та розподілу накладних витрат. 

4. Аналіз системи рахунків з обліку витрат. 

5. Документальне забезпечення витрат в обліку та прийнятті управлінських 

рішень. 

6. Ризики та невизначеність бізнес-середовища.  

 

Тема 6. Особливості оподаткування господарюючих суб’єктів аграрного 

бізнесу 

1.   Оподаткування діяльності суб’єктів суспільного інтересу в аграрному 

секторі економіки. 

2.   Особливості оподаткування фермерських господарств. 

3. Застосування податкового комплаєнсу при прийнятті управлінських рішень 

в агробізнесі. 
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Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Хто виступає суб’єктом суспільного інтересу в аграрному секторі 

економіки. 

2. Особливосьі оподаткування діяльності суб’єктів суспільного інтересу в 

аграрному секторі економіки. 

3. Підтримка фермерських господарств на державному рівні. 

4. Що таке податковий комплаєнс? 
 

Тема 7. Тенденції розвитку оподаткування в міжнародних економічних 

відносинах 

1. Порядок розкриття інформації про бенефіціарних власників та структуру 

власності. 

2. Контроль розумної економічної причини (ділової мети) господарських 

операцій платника податків. 
3. Запровадження трирівневої документації з трансфертного ціноутворення. 
4. Оподаткування контрольованих іноземних компаній.  

Питання для самопідготовки за темою 7 

1. Розкриття інформації про кінцевого боніфіціара. 

2. В чому полягає ділова мета господарських операцій платника податків. 

3. Особливості запровадження трирівневої документації з трансфертного 

ціноутворення. 

4. Основні новації в трансфертному ціноутворенні. 

5. Особливості оподаткування контрольованих іноземних компаній. 
 

Тема 8. Звітність в інформаційній системі прийняття рішень 

агроформувань 

1. Роль звітності у системі інформаційного забеспечення управління. 

2. Формування системи фінансових та нефінансових показників  обліково-

аналітичного забезпечення управління агроформуваннями. 

3. Звіт з управління: функціональне призначення, особливості формування 

та роль в процесі прийняття рішень. 

Питання для самопідготовки за темою 8 

1. Аналіз основних форм фінансової звітності. 

2. Аналіз інших форм звітності (статистичної, податкової). 

3. Основні фінансові показники для аналізу фінансового стану підприємства. 

 

 

 

8.  Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти 

ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України» затвердженого вченою радою НУБіП України 24 

травня 2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами Вченою радою НУБіП 

України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами контролю знань здобувачів 
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вищої освіти ступеня доктор філософії є поточний контроль, проміжна та 

підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості здобувачів вищої освіти до виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу і має 

визначити рівень знань здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу, 

отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи. 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного 

матеріалу розробляються лектором дисципліни і затверджується відповідною 

кафедрою у вигляді тестування, письмової контрольної роботи, що можна оцінити 

чисельно. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу вважається 

успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-

бальною шкалою. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або 

семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем 

вищої освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за 

семестр. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці 

засвоєння аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним 

певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під 

час самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр. 

Диференційований залік - це форма контролю, що дозволяє оцінити 

виконання та засвоєння аспірантом програми навчальної дисципліни, педагогічної 

практики. 

Аспіранти зобов’язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог 

навчального плану у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. 

Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. 

Критерії оцінювання знань усного та письмового опитування 

Критеріями оцінки усного та письмового опитування є: 

- повнота і правильність відповіді; 

- ступінь усвідомлення та розуміння вивченого; 

- повне оформлення відповіді;  

- поточний контроль (опитування, тестування); 

- формою самостійної роботи здобувача є вивчення спеціальної літератури та 

виконання індивідуальних завдань; 

- іспит (письмовий). 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань 

здобувача. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в 

процесі здійснення самостійної роботи за такими напрямками: експрес-

опитування, тести, індивідуальні завдання, та інші через систему ЕLEARN. 

Розподіл балів, які отримують аспіранти. Оцінювання аспіранта відбувається 

відповідно до Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти 
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ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України (затв. Вченою радою НУБіП України 24 травня 

2017 року, протокол № 11 із внесеними змінами Вченою радою НУБіП України 

29 травня 2020 р., протокол №10).  

Оцінювання знань аспіранта відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться 

в національні оцінки згідно з табл. 1 вище вказаного положення. 

Загальна кількість балів, яку аспірант може отримати у процесі вивчення 

дисципліни протягом семестру, становить 100 балів. Кількість балів за кожний 

навчальний елемент виводиться із суми поточних видів контролю та підсумкового 

контролю.  

Підсумковий семестворий контроль у формі: 

 екзамену – для слухачів очної, вечірньої та заочної форми навчання. 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік і 

оподаткування в управлінні агробізнесом» визначається як середньозважена 

величина, залежно від питомої ваги кожної теми. 

 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 ІЗ Іспитк Всього 

6 7 7 7 6 7 7 7 16 30 100 

Для визначення рейтингу аспіранта із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

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

аспіранта з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

9. Контрольні питання 

1. Роль облікової інформації в управлінні підприємством. 

2. Формування облікової інформації для управління. 

3. Сутність інтегрованої системи обліково-інформаційного забезпечення 

управління аграрними підприємствами. 

4. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль в системі внутрішнього 

контролю сільськогосподарського підприємства. 

5. Обліково-аналітична інформація в управлінні підприємницькою 

діяльністю. 

6. Аспекти проблеми формування облікової інформації для управління.  

7. Підвищення ролі фінансової облікової інформації в управлінні діяльністю 

сільськогосподарських підприємств. 

8. Управління складом і структурою економічної інформації. 

9. Облікова інформація у забезпеченні прийняття ефективних управлінських 

рішень стратегічного характеру. 

10. Економіко-правові передумови визначення предметної сутності 

бухгалтерського обліку. 

11. Основи бухгалтерського обліку в управлінні агробізнесом.  

12. Наукове визначення предмета бухгалтерського обліку та його деталізація 

на об’єкти управління. 

13. Конкретизація предмета бухгалтерського обліку в об’єкті управління.  

14. Фінансова класифікація господарських фактів, явищ і процесів в 

управлінні.  
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15. Бухгалтерський облік як інформаційна система управління агробізнесом. 

16. Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством.   

17. Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність в управлінні 

агробізнесом.  

18. Концепція управлінської звітності. 

19. Принципи формування і класифікація управлінської звітності.  

20. Організаційно-технологічні особливості галузі і їх вплив на побудову 

системи управлінської звітності.  

21. Методичні аспекти формування і подання управлінської звітності.  

22. Процедури і можливості автоматизації підготовки і подання управлінської 

звітності. 

23. Оцінка ефективності функціонування системи управлінської звітності.  

24. Етапи процесу підготовки та прийняття управлінських рішень. 

25. Методи побудови функції витрат. 

26. Теоретичне обґрунтування класифікаційних ознак для групування витрат. 

27. Вплив управлінських рішень на поведінку витрат. 

28. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень. 

29. Актуальні  проблеми  діяльності фермерських господарств. 

30. Особливості представлення звітності фермерських господарств.  

31. Спеціальна система оподаткування для фермерських господарств. 

32. Загальні питання облікової політики підприємства.  

33. Техніка здійснення облікової політики підприємства з питань 

ціноутворення. 

34. Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності 

управління вартістю підприємства. 

35. Управління вартістю підприємств. 

36. Напрями змін в бухгалтерському обліку внаслідок його переорієнтації на 

систему управління вартістю підприємства.  

37. Методи оцінки вартості підприємства та їх розвиток.  

38. Узгодженість методів оцінки вартості активів із стратегією управління 

підприємством. 

39. Формування ринкової вартості підприємства в системі показників 

бухгалтерського обліку.  

40. Оцінка ринкової вартості підприємства в системі інформаційних ресурсів 

бухгалтерських рахунків. 

41. Система збалансованих показників як інструмент управління вартістю 

підприємства: шляхи застосування. 

42. Концептуальні підходи до системи управління вартістю підприємства.  

43. Методологічні засади оцінки балансових показників при визначенні 

вартості підприємства. 

44. Формування вартості підприємства за позабалансовими факторами.  

45. Методологія облікового відображення показників вартості підприємства.  

46. Відображення інформації про вартість підприємства у фінансовій 

звітності. 
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47. Формування внутрішньої звітності про вартість підприємства як 

інформаційної основи управління. 

48. Використання коштів Українського державного фонду підтримки 

фермерських господарств. 

49. Обліково-аналітична система сільськогосподарського підприємства: 

сутність і структура. 

50. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління 

підприємством.  

51. Сутність обліково-аналітичної інформації та її роль у системі контролю 

сільськогосподарського підприємства.  

52. Значення нормативного регулювання для бухгалтерського обліку та 

звітності. 

53. Призначення стандартів бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством. 

54. Особливості застосування плану рахунків бухгалтерського обліку на 

підприємствах і в організаціях України.  

55. Сутність і розвиток екологічного обліку. 

56. Бухгалтерський облік екологічної діяльності як інструмент стійкого 

розвитку. 

57. Екологічні аспекти бухгалтерського обліку в агропромисловому 

виробництві. 

58. Екологічний облік: проблеми формування та перспективи застосування.  

59. Екологічні доходи та зобов’язання в системі бухгалтерського обліку. 

60. Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на 

підприємстві. 

61. Узгодження соціально-економічних інтересів груп заінтересованих осіб 

на основі синтезу бухгалтерського обліку.  

62. Класифікація ризиків та управління ними.  

63. Рівні оцінки та управління ризиками.  

64. Фактори визначення внутрішнього та зовнішнього ризиків діяльності 

підприємства.  

65. Процес управління фінансовими ризиками. 

66. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими ризиками.  

67. Види та причини виникнення бухгалтерських ризиків. 

68. Процес управління бухгалтерськими ризиками. 

69. Формування резервів як методу захисту від ризиків.  

70. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику. 

71. Сукупність характеристик якості облікової інформації для управління 

підприємством. 

72. Оцінка якості облікової інформації. 

73. Напрямки поліпшення якості облікової інформації щодо формування та 

розподілу даних бухгалтерського обліку. 

74. Конкурентні переваги бізнесу з впровадженою політикою комплаєнс. 

75. Податковий комплаєнс та оцінка ризиків бізнесу. 
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Зразок завдання для визначення рівня засвоєння знань аспірантами 

 

НУБіП України          Ф-7.5-2.1.6-20 
 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

Спеціальність 

071 Облік і 

оподаткування 

Кафедра обліку та 

опоадткування 

Екзаменаційний білет 

№ 

з дисципліни 

«Облік і оподаткування 

в управлінні 

агробізнесом» 

Затверджую 

Зав. кафедри 

______________ 

Калюга Є.В. 

___  _____20__ р. 

Екзаменаційні запитання 

1. Сутність та місце облікової інформації в інформаційному забезпеченні процесу управління в 

умовах сталого розвитку 

2. Облікове забезпечення управління оптимізацією витрат агроформувань 

Тестові завдання різних типів 

Питання 1. Основні складові соціальної відповідальності бізнесу: 

1 соціальна політика підприємства 

2 управління процесом постачання 

3 розвиток людського капіталу та трудові відносини 

4 всі варіанти вірні 

Питання 2. Процесний підхід до облікової політики передбачений для: 

1 координації процесів відповідно до цілей підприємства 

2 методики проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 

3 пошуку і встановлення залежності різними показниками діяльності підприємства 

4 врахування ризиків, які виникають на всіх етапах діяльності 

Питання 3. Показниками та факторами належного фінансового стану підприємства є: 

1 стійка платоспроможність 

2 ефективне використання капіталу 

3 своєчасна організація розрахунків 

4 наявність стабільних фінансових ресурсів 

5 всі варіанти вірні 

Питання 4. Методологія оцінки якості управлінської облікової інформації розробляється 

виходячи з: 

1 потреб ринку в обліковій інформації певного рівня 

2 прогнозу розвитку бізнес-процесу 

3 вимог стандартів 

4 всі варіанти вірні 

Питання 5. Коефіцієнт доречності виміру якості облікової інформації буде 

характеризувати: 

1 ступінь впливу облікової інформації на управлінські рішення користувачів такої 

інформації 

2 відсутність або наявність суттєвих помилок і викривлень 

3 оцінку можливості користувача самостійно розібратися в розрахунку певного показника 

4 єдність методології розрахунку показників звітного і попередніх періодів 

Питання 6. Дві категорії вартості: 

1 вартість обміну 

2 вартість використання 

3 вартість застосування 
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4 вартість впровадження 

Питання 7. Цілісна система взаємопов’язаних показників, яка орієнтована на врахування 

як фінансових, так і нефінансових показників при оцінці ефективності господарювання 

для визначення вартості підприємства: 

1 АВС-аналіз 

2 LCC-аналіз 

3 метод Balanced Scorecard 

4 вірна відповідь відсутня 

Питання 8. Для врахування впливу управлінського рішення на величину витрат і доходів 

у майбутньому, скорочення часу на економічні розхрахунки: 

1 маржинальні та середні 

2 дійсні та можливі 

3 прямі і непрямі 

4 релевантні і нерелевантні 

Птання 9. Аналітичні показники діяльності суб’єкта суспільного інтересу: 

1 показник EPS 

2 коефіцієнт Тобіна 

3 показник WACC 

4 всі варіанти вірні 

Питання 10. Ключові характеристики ділової мети, напрацьовані податковими органами: 

1 намір платника податків отримати позитивний економічний ефект 

2 витрати платника податків на придбання активів повинні бути логічно пов'язані з його 

господарською діяльністю 

3 розмір доходу від операції повинен бути співмірним із розміром податкової вигоди 

4 всі варіанти вірні 

 

10. Методи навчання 

 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні – 

розповідь, пояснення, лекція; наочні – презентація, демонстрація, ілюстрація, 

документація; практичні – розв’язування задач, вирішення ситуаційних вправ, 

оформлення документації. 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, 

синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: 

проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.                                                           

Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів здійснюється через 

застосування таких форм навчання, як: 

1. лекція – для розкриття сутностіь наукових понять, явищ, процесів, логічно 

пов´язаних, об´єднаних загальною темою; 

2. бесіда – для усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже 

наявних за допомогою діалогу; 

3. наочні методи – використання демонстрації та ілюстрації; 

4. проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної ситуації, 

допомогу здобувачам у виділенні та «прийнятті» проблемного завдання для 

активізації мислення здобувачів, яке спрямовано на задоволення пізнавального 

інтересу шляхом отримання нової інформації; 
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5. пояснювально-демонстраційний метод – для передання великого масиву 

інформації; 

6. дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з приводу 

даної теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають формувати 

погляди і переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати 

їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей, критично підходити до власних 

поглядів; 

7. кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає 

розгляд проблемних ситуацій у процесі вивчення навчального матеріалу; 

8. презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних результатів роботи з виконання індивідуальних завдань. 

 

11. Методичне забезпечення 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає:  

- Комплекс навчально методичного забезпечення дисципліни. 

- Нормативні документи.  

- Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Облік 

і оподаткування в управлінні агробізнесом» для аспірантів денної форми навчання 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» третього (освітньо-наукового) рівня. 

Електронний навчальний курс: Облік і оподаткування в управління 

агробізнесом для здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії 

URL: https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4454 

- Інтернет-ресурси. 

 

12. Рекомендована література 

Основна  

1. Білопольський М.Г., Сизоненко О.А.Обліково-аналітичне забезпечення 

управління: вітчизняний і міжнародний досвід: монографія. Донецк: Дмитренко 

Л.Р. [Видавник], 2014. 352 с. 

2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник 

/ [О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер]. Житомир: 

Житомирський державний технологічний університет, 2017. 416 с. 

3. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: 

монографія / [Ю. А. Верига, О.В. Карпенко, О.Ф. Савченко, Т.П. Галушкіна, О.М. 

Губачова, А.В. Гриліцька]; Укоопспілка, Полтав. ун-т спожив. кооп. України. – 

Полтава, 2009. – 337 c. 

4. Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та 

підприємництві: монографія. Київ: КНЕУ, 2004. 480 с. 

5. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту: 
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