
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ» /  

"ACCOUNTING AND TAXATION OF AGRIBUSINESS” 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета дисципліни - сформувати у здобувачів вищої освіти теоретичні і практичні 

компетенції, що дозволять їм отримати цілісну систему знань щодо організаційно-

технологічних особливостей діяльності аграрних підприємств та їх вплив на 

організацію і методику бухгалтерського обліку й оподаткування на підприємствах 

агробізнесу. Знання, отримані здобувачами після вивчення даної навчальної 

дисципліни є основою для практичної діяльності на підприємствах агробізнесу різних 

організаційно-правових форм господарювання і форм власності. 

Міждисциплінарні зв’язки. Облік та оподаткування агробізнесу як навчальна 

дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних 

і спеціальних дисциплін таких, як: «Підприємництво», «Бухгалтерський облік 

(загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік 

пасивів», «Система оподаткування підприємства». 

Таблиця 1 

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Облік та оподаткування агробізнесу» у відповідності до результатів 

навчання1 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи навчання 

Засоби діагностики /  

форми оцінювання   

1. Знання: 

1.1 організаційно-технологічних 

особливостей діяльності аграрних 

підприємств та їх вплив на організацію і 

методику в них обліку і оподаткування 

лекція, семінарське 

заняття, дискусія,  

дискурс 

презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування, перевірка 

виконання аналітично-

розрахункових робіт, 

виконання індивідуальних 

та командних завдань, 

Case-study, контрольна 

(модульна) робота, 

дискурс, залік. 

1.2 теорії, методології й практики 

формування облікової інформації для 

сучасних і потенційних потреб 

управління підприємствами агробізнесу 

лекція, семінарське 

заняття, вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій 

2. Уміння/навички: 

2.1 здійснювати законодавче і нормативно-

правове регулювання обліку та 

оподаткування на підприємствах 

агробізнесу 
семінарське заняття, 

PBL, розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

презентація, дискурс, 

перевірка виконання 

індивідуальної (командної) 

роботи, бліц опитування, 

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, Case study, PBL, 

контрольна (модульна) 

робота, залік 

2.2 документувати, систематизувати, 

групувати та відображати в 

бухгалтерських регістрах облікову 

інформацію враховуючи організаційно-

технологічні особливості діяльності 

підприємств агробізнесу згідно чинного 

законодавства України. 

                                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



2.3 класифікувати облікову інформацію та 

будувати систему бухгалтерського обліку 

й оподаткування, враховуючи 

організаційно-технологічні особливості 

діяльності підприємств агробізнесу згідно 

чинного законодавства України; 

3. Комунікація 

3.1 здатність здійснювати первинний, 

синтетичний і аналітичний облік на 

підприємствах агробізнесу семінарське заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL 

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

вирішених конкретних 

задач та ситуацій, PBL, 

презентація, дискурс, залік 

3.2 здійснювати оподаткування на 

підприємствах агробізнесу 

3.3 зрозуміле і недвозначне донесення 

власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або 

управлінські рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та 

прогнозування, за розвиток професійного 

знання і практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди 

семінарське заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач та 

ситуацій, PBL 

перевірка виконання 

вирішених конкретних 

задач та ситуацій, PBL, 

презентація, дискурс, залік 

4.2 здатність до подальшого навчання, яке 

значною мірою є автономним та 

самостійним 

Зміст навчальної дисципліни за темами. 

Тема 1. Основи побудови обліку в аграрних підприємствах. 

Тема 2. Облік довгострокових біологічних активів. 

Тема 3. Облік поточних біологічних активів. 

Тема 4. Облік продукції сільськогосподарського виробництва. 

Тема 5. Облік витрат на виробництво і виходу продукції аграрних підприємств. 

Тема 6. Облік доходів, витрат та фінансових результатів на підприємствах 

агробізнесу. 

Тема 7. Розрахунки за єдиним податком сільськогосподарських товаро-

виробників: облік та оподаткування. 

Тема 8. Розрахунки за ПДВ в аграрних підприємствах: облік та оподаткування. 

Тема 9. Розрахунки за іншими податками і платежами на підприємствах 

агробізнесу: облік та оподаткування. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. 

Бірюк Олена Григорівна, к. е. н, доцент, професор кафедри бухгалтерського 

обліку та консалтингу,  biriuk.olena@kneu.edu.ua  
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