
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ АГРОСЕРВІСУ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

Шифр. ВПП 2.2.2.7. 

2.2. Назва. Облік на підприємствах агросервісу. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тютюнник С. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Види та завдання обліку підприємств агросервісу. Облік оборотних 

активів підприємств агросервісу. Облік необоротних активів підприємств 

агросервісу. Облік розрахунків підприємств агросервісу. Облік робіт та 

послуг підприємств агросервісу. Облік фінансових результатів 

підприємств агросервісу. Фінансова звітність підприємств агросервісу.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Амбросов  В.Я. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: 

підручник. Київ: Професіонал, 2008. 896 с. 

2. Плаксієнко В.Я., Мармуль Л.О., Капінська Т.Г., Маренич Т.Г., 

Гордієнко М.І., Павлова Г.Є., Скрипник С.В., Ільчак О.В. Бухгалтерський 



облік у виробничих та агросервісних кооперативах: підручник. Київ: 

«Центр учбової літератури», 2017. 520 с. 

3. Вербило О.Ф., Камінська Т.Г., Коробова Н.М. Бухгалтерський 

облік у промислових і агросервісних підприємствах: підручник. Київ: 

Каравела, 2014. 367 с. 

4. Огійчук М.Ф., Сколотій Л.О., Беленкова М.І., Плаксієнко В.Я. 

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: 

підручник. Київ: Алерта, 2016. 1040 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; виконання 

завдань самостійної роботи, проведення контрольних робі; виконання 

завдань на практичних заняттях; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


