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Мета курсу - набуття знання з основних закономірностей інноваційного 

розвитку економіки сільського господарства, формування ресурсного потенціалу 

сільськогосподарських галузей, визначення економічної ефективності 

виробництва сільськогосподарської продукції та обґрунтування заходів щодо її 

підвищення, а також формування у слухачів теоретичних та практичних знань і 

навиків про бухгалтерський облік активів, зобов’язань, капіталу, доходів та 

витрат сільськогосподарських підприємств у рослинництві в сучасних умовах. 

 

Цільова аудиторія: керівники економічного та фінансового відділу, 

фінансисти та економісти, ТОП-менеджери, бухгалтера сільськогосподарських 

підприємств. 

 

Після курсу «Економіка та бухгалтерський облік в рослинництві» слухач 

повинен Знати:  

- сутність та організаційні засади створення і функціонування 

сільськогосподарського підприємства; 

- законодавче регламентування створення та діяльності 

сільськогосподарських підприємств; 

- основи формування собівартості та калькуляції продукції у рослинництві 

на сільськогосподарських підприємствах; 

- суть і методику визначення ресурсного потенціалу сільського 

господарства та його ефективності;  

- основні закономірності інтенсивного розвитку сільського господарства; 

 - виробничо-економічні особливості ефективного розвитку 

сільськогосподарських галузей;  

- чинники підвищення економічної ефективності галузей сільського 

господарства; 

- порядок формування облікової політики сільськогосподарськими  

підприємствами;   

- сутність форм обліку у сільському господарстві; 

 - порядок відображення в обліку основних господарських процесів: 

створення господарства, постачання, виробництва, реалізації, формування 

фінансових результатів, відносин власності; 

 - порядок оподаткування сільськогосподарських підприємств 

господарств. Сутність спрощеної системи оподаткування у сільському 

господарстві; 

 - основи формування звітності у сільськогосподарських підприємствах. 

 

Після курсу «Економіка та бухгалтерський облік в рослинництві» слухач 

повинен Вміти: 

- розраховувати калькуляцію собівартості продукції 

- аналізувати і робити висновки щодо основних тенденцій інтенсивного 

розвитку сільськогосподарського виробництва; 

 - визначати економічну ефективність виробництва сільськогосподарської 

продукції; 

 - обґрунтовувати заходи щодо підвищення ефективності виробництва; 



 - аналізувати тенденції формування структури і обсягів виробництва 

відповідно до кон’юнктури ринку, щоб забезпечити конкурентоспроможність і 

ефективність сільськогосподарських галузей; 

- визначати сутність об’єктів обліку, оподаткування та розуміти їх роль і 

місце в господарській діяльності сільськогосподарських підприємств; 

 - сформувати облікову політику та обрати доцільну форму обліку для с/г 

підприємств; 

 - здійснювати облік господарської діяльності у сільському господарстві за 

різними формами обліку; 

 - здійснювати розрахунки та складати необхідну документацію щодо 

застосування спрощеної системи оподаткування (єдиний податок, 4 група); 

 - здійснювати розрахунки щодо операцій з орендою землі та відображати 

їх в обліку; 

 - використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття ефективних 

управлінських рішень, здійснення контролю й аналізу показників фінансово-

господарської діяльності с/г підприємства; 

 - сформувати фінансову та статистичну звітність сільськогосподарського 

підприємства за умов використання різних форм обліку. 
 



Структура курсу «Економіка та бухгалтерський облік в рослинництві» 

№ Назва модулів 
к-ть 

год. 

Всього 

ауд.- г 

БЛОК 1 «ЕКОНОМІКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА» 

1 

Модуль 1. Особливості та інфраструктура 

сільськогосподарського виробництва 

4 Особливості сільськогосподарського виробництва 2 

Економічне значення виробничої інфраструктури у 

рослинництві 
2 

2 

Модуль 2.  Витрати сільськогосподарського підприємства 

6 

Структура та склад постійних та змінних витрат у 

рослинництві  
2 

Обчислення собівартості  (прямі та накладні витрати) та 

калькуляції  продукції у рослинництві 
2 

Контроль витрат та оптимізація використання ресурсів 

сільськогосподарських підприємств 
2 

3 

Модуль 3. Економіка галузей рослинництва 

4 

Економіка виробництва зерна 2 

Економіка виробництва технічних культур та кормів 1 

Економіка виробництва картоплі, овочів, плодів, ягід та 

винограду 
1 

4 

Модуль 4. Земельні ресурси та їх використання 

4 Особливості використання землі в сільському господарстві 2 

Державний земельний кадастр та ринок землі 2 

5 
Підсумкова робота блоку 1 2 

Разом 20 

БЛОК 2 «ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У РОСЛИННИЦТВІ» 

6 

Модуль 5. Принципи організації бухгалтерського обліку у 

сільськогосподарських підприємствах  

4 
Загальні вимоги до організації бухгалтерського обліку  2 

Особливості та відмінності обліку у сільськогосподарських 

товаровиробників  
1 

Організація документообігу та документальне забезпечення 1 

7 

Модуль 6. Облік активів сільськогосподарського 

підприємства 

6 Облік грошових коштів та розрахунків 2 

Облік необоротних активів у сільському господарстві 2 

Облік оборотних активів у рослинництві 2 

8 

Модуль 7. Облік власного капіталу та зобов’язань 

6 

Власний капітал та його використання у 

сільськогосподарських підприємств 
2 

Облік праці та її оплати у сільському господарстві 
 

2 

Облік розрахунків за зобов’язаннями, в т.ч. по оренді землі 2 



9 

Модуль 8. Облік доходів, витрат та фінансових результатів с/г 

підприємства 

4 Облік доходів та фінансових результатів сільського 

господарства 
2 

Облік витрат у рослинництві та їх розмежування 2 

10 

Модуль 9. Фінансова та податкова звітність 

сільськогосподарського підприємства 

 

4 

 Фінансова звітність підприємства 1 

Вибір системи оподаткування для ведення 

сільськогосподарського товаровиробництва 
1 

Податкова звітність підприємств у сільськогосподарському 

секторі економіки 
2 

11 

Модуль 10.  Автоматизація бухгалтерського обліку у 

сільському господарстві 

6 

Огляд ринку програмного забезпечення бухгалтерського 

обліку 
1 

Практичні навички роботи з ПЗ 1С Бухгалтерія із 

застосуванням особливостей сільськогосподарських 

товаровиробників 
5 

12. Підсумкова робота блоку 2 2 

13. 
Модуль 11. Підсумкова робота курсу «ЕКОНОМІКА ТА 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У РОСЛИННИЦТВІ» 
4 

 Разом 36 

Разом  весь курс: 56 
 


