


1.Ресурсне забезпечення сільськогосподарського виробництва 

 

Облік, контроль/аудит надходження, використання та вибуття 

земельних угідь сільськогосподарського призначення. Оцінка земельних 

ділянок. 

Аналіз стану, структури, динаміки земельних угідь, їх якісних 

параметрів та ефективності використання. Аналіз земельної ренти. 

Оподаткування земель сільськогосподарського призначення. 

Облік, контроль/аудит надходження, використання та вибуття 

основних засобів. Оцінка основних засобів. 

Аналіз стану, структури, динаміки, рівня забезпеченості основними 

засобами, інтенсивності та ефективності її використання. 

Облік, контроль/аудит формування, використання та вибуття 

довгострокових біологічних активів (ДБА). Оцінка ДБА. 

Аналіз стану, структури, динаміки, формування та ефективності 

використання довгострокових біологічних активів. 

Облік, контроль/аудит надходження, використання та вибуття 

поточних біологічних активів. 

Аналіз стану, структури, динаміки використання та ефективності 

поточних біологічних активів (ПБА). 

Облік, контроль/аудит надходження, використання та вибуття 

матеріальних оборотних ресурсів. Оцінка матеріальних оборотних ресурсів. 

Аналіз стану, структури, динаміки, забезпеченості та ефективності 

використання матеріальних оборотних ресурсів. 

Облік, контроль/аудит наявності, використання та вибуття трудових 

ресурсів та інтелектуального потенціалу підприємства.  

Аналіз складу, статевовікової та інтелектуальної структури, 

забезпеченості й використання трудового потенціалу підприємства. 

Облік, контроль/аудит надходження та використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

Аналіз формування і використання фінансових ресурсів та оцінка 

динаміки забезпеченості ними виконання виробничої програми. 

Інвентаризація ресурсів: організація і облік, контроль/аудит, аналіз її 

 

2.Виробництво, переробка і реалізація продукції 

 

Облік, контроль/аудит витрат виробництва і виходу 

сільськогосподарської продукції. Калькулювання собівартості. 

Аналіз складу, структури, співвідношення і динаміки витрат та 

собівартості продукції. ABC-аналіз. 

Аналіз технології виробництва, переробки і збуту продукції. 

Облік, контроль/аудит переробки продукції. 

Аналіз доцільності та ефективності переробки продукції. 

Облік, контроль/аудит процесів збуту/реалізації продукції. 



Аналіз складу, структури, динаміки, якості й конкурентоспроможності 

продукції. Маркетинговий аналіз. 

Облік і аналіз діяльності фермерських господарств. 

Аналіз господарських ризиків і страхування виробництва. 

 

3. Фінансові результати виробництва та соціально-економічне 

становище підприємства 

 

Облік, контроль/аудит доходу і фінансових результатів  від реалізації 

продукції. Облік розподілу прибутку. Визначення доданої вартості. 

Аналіз доходу, прибутку і рівня рентабельності виробництва і 

реалізації продукції. Маржинальний аналіз. 

Оподаткування результатів діяльності сільськогосподарських 

підприємств. 

Фінансова звітність (ФЗ): особливості визначення показників ФЗ 

сільськогосподарських підприємств, контроль/аудит показників ФЗ. 

Експрес-аналіз ФЗ. Аналіз майнового стану, фінансової стійкості, 

ліквідності і платоспроможності, ділової і ринкової активності, ефективності 

господарювання (економічної, соціальної, екологічної). 

Облік, контроль, аудит, аналіз як інформаційна база управління.  
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оперативного обліку податків та зборів, митних та інших платежів до 

бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : Наказ Міністерства  фінансів України від 07.04.2016 р. № 422. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-16 (дата звернення 

10.08.2020). 

18. Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 (дата звернення 10.08.2020). 

19. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: 

Закон України від 16.07.1999 р., № 996-ХІУ. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення 10.08.2020). 

20. Про відпустки. Закон України від 15.11.1996 р № 504/96-ВР. URL: 

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення 

10.08.2020). 

21. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закон 

України від 09.07.2003 р. № 1058-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 (дата звернення 27.11.2020). 

22. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України №265/95-ВР від 

06.07.1995 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 25.06.2020). 

23. Про затвердження Змін до Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління 

Національного банку України від 10.02.2019 р. № 37. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0037500-19 (дата звернення 10.08.2020). 

24. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: 

наказ Держкомстату України №5 від 13.01.2004 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0114-04 (дата звернення 10.08.2020). 

25. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття 

рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і 

нерезидентів: постанова Правління Національного банку України  від 

12.11.2003 р. №492. URL: https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 (дата 

звернення 10.08.2020). 

26. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського 

обліку біологічних активів: наказ Міністерства фінансів України від 

29.12.06р. № 1315. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1315201-06 (дата 

звернення 10.08.2020).  

27. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, 

обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

сільськогосподарських підприємств: Наказ Міністерства аграрної політики 
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https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0132555 (дата звернення 10.08.2019). 

28. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення 

форм фінансової звітності: наказ Міністерства фінансів України від 

28.03.2013 р. №433. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-

13/conv (дата звернення 10.89.2020). 

29. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у 

національній валюті в Україні: Постанова Правління Національного банку 

України від 29.12.2017 р. № 148. URL: 

https://ips.ligazakon.net/document/view/pb17221 (дата звернення 10.08.2020). 

30. Про затвердження положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України № 88 

від 24.05.95 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-9 (дата 

звернення 10.08.2020). 

31. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. № 116. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF (дата звернення 

10.08.2020). 

32. Про затвердження Порядку формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Наказ Міністерства 

фінансів України від 14.04.2015 р. № 435 URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0460-15 (дата звернення 10.08.2020 р.) 

33. Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського 

обліку: наказ Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01 (дата звернення 10.08.2020). 

34. Про затвердження типових форм первинного обліку об'єктів 

права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів: наказ 

Міністерства фінансів України №732 від 22.11.2004р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 (дата звернення 10.08.2020).  

35. Про затвердження форми Звіту про використання коштів, 

виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання: наказ 

Міністерства фінансів України від 28.09.2015 р. №841. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1248-15 (дата звернення 10.08.2020). 

36. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 08.07.10 р. 2464-VI 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 (дата звернення 20.11.2020). 

37. Про класифікацію груп основних засобів та інших необоротних 

активів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0004810-14 (Дата звернення 

08.03.2019).  

38. Про облікову політику: лист Міністерства фінансів України від 

21.12.2005 р. № 31-34000-10-5/27793. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF05139.html (дата звернення: 

11.11.2020). 
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39. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 

розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 

1266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001-%D0%BF (дата 

звернення 10.08.2020). 

40. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР № 

2346-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80 

(дата звернення 10.08.2020). 

41. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України 

від 5.04.2001 р. № 2346-III. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 

(дата звернення: 08.08.2020). 

42. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»: Закон 

України від 05.04.2001 р. № 2346-III. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 (дата звернення: 25.06.2020). 

43. Цивільний кодекс України: від 16.01.2003 р. № 435-IV. URL: 
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