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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Облік і оподаткування в управлінні агробізнесом» є обов`язковим компонентом освітньої 

програми «Облік і оподаткування», і дисципліною, що містить основні відомості про теорію, 

методологію та практику формування облікової інформації, облікову політику, систему 

оподаткування для сучасних і потенційних потреб управління агробізнесом; теоретичні, методичні 

та практичні засади використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в 

забезпеченні сталого розвитку агробізнесу; порядок формування бухгалтерської звітності для 

управління агроформувань. 

Метою дисципліни є опанування здобувачами таких загальних компетентностей, як здатність 

до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність працювати в міжнародному контексті. 

Також 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. 

В ході вивчення дисципліни здобувачі набувають таких фахових компетентностей, як 

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; здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень; 

здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень з урахуванням 

соціальних, етичних, правових та економічних проблем; здатність застосовувати інформаційні 

технології, сучасні методи наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 

програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез; 

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. 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/ 

лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 

Оцінюв

ання, 

бали 
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4 семестр 

Розділ 1. Бухгалтерський облік, як інформаційне джерело для управління 

підприємством 

 

Тема 1. 

Бухгалтерський 

облік в 

забезпеченні 

сталого 

розвитку 

агробізнесу 

 

 

2/2 

Знати: сутність та місце облікової 

інформації в інформаційному забезпеченні 

процесу управління в умовах сталого 

розвитку; особливості облікової 

інформації управління екологічної та 

соціальної діяльністю; значення 

бухгалтерського обліку в цифровому 

середовищі; методичні прийоми 

формування облікової політики як 

інструмента управління фінансовими 

показниками аграрного підприємства; 

методологічні підходи до формування 

облікової політики як елемента системи 

управління за національними та 

міжнародними стандартами обліку; 

сучасні теоретико-метологічні підходи до 

системи управлінського обліку 

агробізнесу; види управлінської звітності 

та особливості формування її показників; 

особливості вартісно-орієнтованого 

підходу до потреб управління; методи 

оцінки вартості підприємства аграрного 

бізнесу; національні та міжнародні моделі 

звітності про вартість підприємства. 

Вміти: формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в 

цілях підвищення результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу; 

розкривати інформацію про соціальні та 

екологічні питання у звіті з управління; 

проектувати наказ про облікову політику, 

створювати форми внутрішньої звітності 

для забезпечення керівництва суб’єкта 

господарювання необхідною інформацією 

з метою прийняття управлінських рішень; 

визначати вартість підприємства за 

даними бухгалтерського обліку; 

застосовувати основні методи оцінки 

вартості підприємства. 

Розв’язок 

ситуаційн 

их завдань, 

здача 

практичної 

роботи в 

elearn – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn; 

Самостійна 

робота –  

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn; 

 

 

 

 

6 

Тема 2. 
Облікова 

політика як 

базис реалізації 

функції 

управління 

 

2/4 

7 

Тема 3. 
Моделювання 

системи 

управлінського 

обліку аграрних 

підприємств 

 

2/4 

7 

Тема 4. 
Методологія 

вартісного 

вимірювання 

майна 

агроформувань 

та її вплив на 

прийняття 

рішень 

 

4/4 

7 

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 

 

2/4 

Знати: облікове забезпечення управління 

оптимізацією витрат агроформувань; 

умови невизначеності в обліку результатів 

діяльності агробізнесу; дієвість 

контрольної функції обліку з врахуванням 

мінімізації невизначеності бізнес-

середовища; особливості системи 

оподаткування діяльності суб’єктів 

суспільного інтересу в аграрному секторі 

економіки; порядок розкриття інформації 

про бенефіціарних власників та структуру 

власності; методику контролю розумної 

економічної причини (ділової мети) 

господарських операцій платника 

податків; особливості трирівневої 

документації з трансфертного 

ціноутворення; методику формування 

системи фінансових та нефінансових 

показників обліково-аналітичного 

забезпечення управління 

агроформуваннями; функціональне 

призначення звіту з управління, 

особливості формування та його роль в 

процесі прийняття рішень. 

Вміти: застосовувати методичні прийоми 

аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства; 

обґрунтовувати вибір і порядок 

застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку й 

аналізу в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації; групувати і 

аналізувати інформацію щодо системи 

показників по об`єктах обліку у 

формуванні обліково-аналітичного 

забезпечення управління підприємством; 

застосовувати податковий комплаєнс при 

прийнятті управлінських рішень в 

агробізнесі; вести облік витрат та 

проводити їх аналіз з впливом на 

прийняття управлінських рішень; 

аналізувати та контролювати ризики, які 

виникають при веденні обліку та 

прийнятті управлінських рішень; 

оцінювати інформаційні потреби 

користувачів, якість облікової інформації 

та бухгалтерської звітності. 

Розв’язок 

ситуаційн 

их завдань, 

здача 

практичної 

роботи в 

elearn – 

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn; 

Самостійна 

робота –  

згідно з 

журналом 

оцінювання 

в elearn; 

 

 

 

 

6 

Тема 6.  
Особливості 

оподаткування 

господарюючих 

суб’єктів 

аграрного 

бізнесу 

 

4/4 

7 

Тема 7. 
Тенденції 

розвитку 

оподаткування 

в міжнародних 

економічних 

відносинах 

 

2/4 

7 

Тема 8. 
Звітність в 

інформаційній 

системі 

прийняття 

рішень 

агроформувань 

 

2/4 

7 

Індивідуальна 

робота 

 Вміти: здійснювати опрацювання 

монографій, авторефератів, дисертацій, 

посібників, підручників, наукових 

публікацій фахових та зарубіжних видань, 

 16 



міжнародних стандартів обліку та 

фінансової звітності, міжнародних 

стандартів аудиту та інших навчально-

методичних джерел та законодавства у 

сфері обліку, аудиту, контролю та 

оподаткування. 

Разом 20/30   100 

Всього за 4 семестр 70 

Іспит    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання іспиту відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний або сімейні 

обставини).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час практичних, самостійних робіт та іспитів заборонені (в 

т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


