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Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВВП 2.2.1.9 

2.2. Назва. Облік у фермерських господарствах. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Карпенко Н. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
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. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування. 

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

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Організаційно-правові основи діяльності та обліку фермерських 

господарств. Особливості побудови та форми бухгалтерського обліку у 

фермерському господарстві. Організація обліку за простою схемою. 

Організація поточного обліку господарської діяльності. Облік результатів 

господарювання фермера. Облік податків. Облік землі. Звітність 

фермерського господарства. 



2.11. Рекомендована література. 
1. Про фермерське господарство: Закон України № 973-ΙV від 

19 червня 2003 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата звернення 

06.06.2019). 

2. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних 

кооперативах : підручник / За заг. ред. Плаксієнко В. Я. К. : ЦУЛ, 2014. 

488 с. 

3. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу: облік у 

фермерських господарствах / Король Г. О., Труш О. М., Губарик О. М., 

Чернецька О.В., Акімова Т. В., Потрус Н. П. Дніпропетровськ : РВВ 

ДДАЕУ, 2015. 247 с. 

4. Ватуля І. Д., Гладка Л. О. Організація обліку у фермерських 

господарствах : навч. посібник. К. : ЦНЛ, 2009. 312 с. 

5. Карпенко Н. Г., Пилипенко К. А., Ліпський Р. В. Облік у 

фермерських господарствах : навч. посібник. Полтава, 2019. 300 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; 

розв’язування задач та ситуацій; написання рефератів; виконання 

індивідуальних та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

http://zakon.rada.gov.ua/

