
Анотація до дисципліни «Економіка та бухгалтерський облік у 

тваринництві» 
 

 
Предметом вивчення дисципліни є процеси та методи вивчення теорії й 

практики господарювання, формування та використання виробничого 
потенціалу, взаємодії всіх видів ресурсів, організації й ефективності 
господарської та інших видів діяльності підприємства та відображення стану 
активів (господарських засобів) підприємства, їх використання та результатів 
роботи підприємства, узагальнених у грошовому вираженні, для задоволення 
потреб управління підприємством. 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Економіка та 

бухгалтерський облік в тваринництві» є формування у здобувачів вищої 
освіти сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про 
базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, 
змісту її окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її 
характеризують, а також формування сучасного управлінського мислення та 
системи спеціалізованих знань у галузі бухгалтерського обліку, навчити їх 
методично правильно застосовувати, прийоми бухгалтерського обліку на 
практиці, кваліфіковано складати первинні та зведені документи, 
здійснювати записи в облікові регістри, складати фінансову та вміти її 
аналізувати. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Економіка та 
бухгалтерський облік в тваринництві» є вивчення підприємства як суб'єкту 
господарювання та основних напрямів його господарсько-фінансової 
діяльності; методологічних та методичних засад планування діяльності 
підприємства; формування програми виробництва продукції та її реалізації, 
визначення виробничої потужності підприємства; складових ресурсного 
потенціалу підприємства та шляхів його ефективного використання; 
теоретичних засад формування й використання трудових ресурсів 
підприємства та системи їх матеріального стимулювання, методичних 
підходів до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування та 
використання майнових ресурсів (активів) підприємства, методичних підходи 
до їх аналізу та планування; теоретичних засад формування фінансових 
ресурсів (капіталу) підприємства, методичних підходів до їх аналізу та 
планування; механізмів формування економічних результатів господарсько-
фінансової діяльності підприємства; оцінки ефективності господарської 
діяльності та шляхів її підвищення; сутності фінансового стану підприємства, 
його складових та методів оцінки; конкурентоспроможності підприємства та 
методів її оцінки; механізму розвитку підприємства, запобігання кризових 
явищ та банкрутства; забезпечення економічної безпеки підприємства, на 
основі системного підходу сформувати всебічне уявлення про систему 
бухгалтерського обліку на підприємстві. Для цього необхідно засвоїти 
знання, необхідні для управління організаціями різних сфер діяльності, а 
також засвоїти понятійно-категоріальний апарат дисципліни, опонувати 



структуру, функції, принципи бухгалтерського обліку, сформувати знання 
щодо організації і техніки обліку, контролю й аналізу на підприємстві; 
раціональної структури облікового, контрольного й аналітичного процесів 

Програма навчальної дисципліни. 

Тема 1. Предмет метод і завдання науки «Економіка і бухгалтерський 

облік в тваринництві». 

Тема 2. Ресурсний потенціал аграрного підприємства 

Тема 3. Витрати виробництва та собівартість продукції 

Тема 4. Фінансово-економічні результати сільськогосподарського 

виробництва. 

Тема 5. Кормова база підприємства 

Тема 6. Бухгалтерський облік, його суть і значення. Предмет і метод 

бухгалтерського обліку. 

Тема 7. Бухгалтерський баланс, рахунки і подвійний запис. 

Тема 8. Документи, облікові регістри та форми бухгалтерського 

обліку. Інвентаризація. 

Тема 9. Облік реалізації, фінансових результатів і капіталу. 

Бухгалтерська звітність. 


