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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
1.1.

Опис навчальної дисципліни

Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-наукова програма
Рівень вищої освіти
Тип дисципліни

07- управління та адміністрування
071 - облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Третій (освітньо-науковий) рівень
Вибіркова

Кількість кредитів
Загальна кількість годин:
• Аудиторні
• Самостійна робота
У складі аудиторних годин:
• Лекції
• Практичні
Курс, на якому викладається дисципліна
Вид підсумкового контролю
1.2.

4
120
30
90
15
15
ІІІ курс
Залік

Змістовна націленість дисципліни (цілі)

1) Cсформувати на основі знання суті макроекономічної складової інституту
бухгалтерського обліку його роль у формуванні національного багатства в системі
національних рахунків
2) Провести ґрунтовний аналіз джерел формування та інформаційного наповнення
системи національних рахунків
3) Визначити пріоритетні напрями розвитку теоретичного, методичного
та
практичного удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності як
джерела інформації для формування статистичної інформації про вартість
національного багатства України
4) Вивчити методичні підходи до оцінки складових національного багатства в системі
бухгалтерського обліку
1.3.

Мета вивчення дисципліни

Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам лекційного, практичного та
методичного підґрунтя для розуміння і набуття компетентностей і програмних результатів
навчання здатних забезпечити глибоке розуміння місії інституту бухгалтерського обліку в
капіталізації національного багатства України, шляхом вартісного вираження його
складових в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.
1.4.

Предмет і об’єкт дисципліни

Предметом
дисципліни
є
досліджувані
характеристики,
властивості,
закономірності формування, становлення та розвитку інституту бухгалтерського обліку як
засобу для нарощення вартості і капіталізації національного багатства України з метою
повноцінного представлення потенціалу розвитку Україні у світових статистичних базах

даних, посилення її інвестиційної привабливості та позитивного іміджу на міжнародній
арені.
Об'єкт дисципліни: складові елементи національного багатства та їх вартісне
вираження
1.5. Завдання дисципліни
Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та методологічних
знань з питань:
– національних та світових систем статистичного узагальнення економічної
інформації;
– формування передових, унікальних знань методик вартісної оцінки складових
національного багатства;
1.6. Забезпечення кваліфікаційного рівня
Дисципліна забезпечує досягнення таких кваліфікаційних рівнів:
1. Знання: методологічні та методичні знання з виникнення, становлення та
наповнення національних рахунків, їх трансформації та аналізу, формування та зміни
положень, які регламентують формування інформації в системі національних рахунків та її
складових.
2. Навички і уміння: виконувати оригінальні дослідження з пізнання
функціональності облікової системи як важливого джерела офіційної інформації для
відображення у вартісному вираженні складових національного багатства України;
виявляти, означувати і розробляти пропозиції з вирішення ризик-зон формування,
представлення та аналізу складових національного багатства у звітності агроформувань;
критично оцінювати професійні компетенції бухгалтерів сільськогосподарських
підприємств в частині розробки та наповнення такої звітності та подальшої інтеграції в
систему національних рахунків; формувати розрахунки вартості складових національного
багатства та прогнозувати розмір капіталізації національного багатства за рахунок
застосування різних методів та методології оцінки
3. Комунікації: розуміти і враховувати при спілкуванні, зборі доказів, аргументів та
фактичних даних професійні, етичні і соціальні аспекти формування вартості складових
національного багатства, зокрема тих, що перебувають у розпорядженні підприємства;
продукувати і доносити до регуляторних і громадських інституцій пропозиції з розвитку
методик і практик оцінювання на включення до системи національних рахунків складових
національного багатсва; генерувати нові, удосконалювати та розвивати існуючі наукові
погляди, концепції, напрями дослідження, де інтегрована звітність розглядається як
важливий компонент; вільно презентувати та обговорювати в загальноекономічному
науковому середовищі питання змісту, наповнення та розвитку звітності агроформувань в
частині складових національного багатства; виступати з доповідями та повідомленнями на
науково-практичних заходах, доводячи власні наукові результати перед науковою,
професійною спільнотою.
4. Відповідальність і автономія: самостійний науковий пошук і інтерпретація
наукових та емпіричних даних щодо формування макроекономічної статистики,
дотримання високих академічних та професійних стандартів доброчесності при

дослідженні та генеруванні нових ідей, напрямів, пропозицій щодо вдосконалення і
розвитку компонентів інформаційної системи державної та світової статистики,
націленість на постійний саморозвиток та удосконалення отриманих знань, умінь і
навиків, пов’язаних зі змінами у макроекономічному звітному сегменті облікової системи.

2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
2.1. Компетентності, які набуває здобувач в результаті вивчення дисципліни
Загальні
ЗК 03.
Здатність працювати в міжнародному контексті
Спеціальні
СК 06
Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи наукових
досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних
продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування
гіпотез.
2.2. Програмні результати навчання, які формуються під час вивчення навчальної
дисципліни
ПРН 02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати інформацію,
отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні науково-теоретичні та
практично-спрямовані ідеї на принципах академічної культури й доброчесності,
розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
ПРН 04. Демонструвати навички самостійного продування власних науково-теоретичних
та практично-спрямованих ідей на принципах академічної культури та доброчесності
для розвитку нових напрямів та видів обліку, аналізу, аудиту та оподаткування
ПРН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що впливають на
функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для
критичного оцінювання результатів досліджень
2.3. Відповідність Національній рамці кваліфікацій
Освоєння навчальної дисципліни забезпечує досягнення наступних компетентностей, що
відповідають восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій:
Знання
Уміння/навички

Комунікація

Відповідальність і
автономія

Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі
галузей знань або професійної діяльності
спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для
розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності,
науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже
існуючих знань і професійної практики
Започаткування, планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з
дотриманням належної академічної доброчесності
Критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей
вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та
експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою,
суспільством у цілому
демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий
ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність,

+

+

+
+

+

постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у
передових контекстах професійної та наукової діяльності
здатність до безперервного саморозвитку та
самовдосконалення

2.4. Матриця відповідності програмних результатів навчання, методів навчання та
оцінювання
Програмний результат
навчання
ПРН 02. Здійснювати пошук,
аналізувати та критично
осмислювати інформацію,
отриману з різних джерел,
генерувати і продукувати
власні науково-теоретичні
та практично-спрямовані
ідеї на принципах
академічної культури й
доброчесності, розвивати
нові напрями і види обліку,
аналізу, аудиту та
оподаткування.
ПРН 04. Демонструвати
навички самостійного
продування власних
науково-теоретичних та
практично-спрямованих
ідей на принципах
академічної культури та
доброчесності для розвитку
нових напрямів та видів
обліку, аналізу, аудиту та
оподаткування
ПРН 07. Враховувати
соціальні, етичні, правові та
економічні аспекти, що
впливають на
функціонування системи
обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування для
критичного оцінювання
результатів досліджень

Методи навчання
Опрацювання та
інтерпретація статистичної
інформації, узагальнення в
табличному вигляді,
порівняння, наукова
дискусія.

Форми та методи
оцінювання
Перевірка індивідуальних
завдань, кількості та змісту
тез конференції, інших
наукових публікацій

Вимушені дебати,
проведення наукових
семінарів, Webконференцій, круглих
столів, робота з книгами,
контекстне завдання

Оцінювання наукових
доповідей, спостереження
за роботою аспірантів на
заняттях, експрес-контроль

Лекція-конференція, ділові
та рольові ігри, вимушені
дебати, проведення
наукових семінарів, Webконференцій, круглих
столів, підготовка творчих
завдань, дослідницькі
методи

Перевірка результатів
пошуково-інформаційної та
наукової діяльності, бліцопитування, оцінювання
наукових доповідей,
спостереження за роботою
аспірантів на заняттях

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1.

Лекції

ТЕМА 1. ОСНОВИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК СКЛАДОВОЇ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
1.1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку багатства
1.2. Теоретичні основи обліково-інформаційного забезпечення капіталізації
національного багатства
1.3. Трансформація функціональності, предмету та об’єктів бухгалтерського обліку на
потреби капіталізації національного багатства
ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГІЯ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО
БАГАТСТВА
2.1. Методологічні проблеми обліку потенціалу аграрного підприємництва і сільських
територій в міжнародних та національних стандартах бухгалтерського обліку
2.2. Сучасні тренди трансформації методології бухгалтерської оцінки
2.3. Методологія обліку національного багатства в системі національних рахунків
ТЕМА 3 .СТАН ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА
3.1. Стан обліково-інформаційного забезпечення управління суб’єктів аграрного
підприємництва
3.2.Інформаційне забезпечення управління в сільських територіальних громадах
3.3. Макроекономічна складова обліково-інформаційного забезпечення
ТЕМА 4. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ, МЕТОДІВ ОБЛІКУ І ОЦІНКИ СКЛАДОВИХ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ЇХ КАПІТАЛІЗАЦІЇ
4.1. Механізми ідентифікації, оцінки та обліку складових потенціалу аграрного
підприємництва
4.2. Удосконалення оцінки та обліку капіталоформуючих активів в державному секторі
4.3. Організаційно-методичний інструментарій облікового забезпечення системи аграрної
статистики
ТЕМА 5. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
5.1. Облікова технологія капіталізації потенціалу та підвищення інвестиційної
привабливості суб’єктів аграрного підприємництва
5.2. Обліково-інформаційний алгоритм капіталізації фінансово-економічного та природноресурсного потенціалу сільських громад
5.3. Концепція обліково-інформаційного забезпечення капіталізації земель у складі
національного багатства України
5.4. Науковий супровід капіталізації національного багатства

5.5. Диджиталізація процесів капіталізації національного багатства.
5.6. Єдиний обліково-оціночний портал.
3.2.

Практичні заняття

Практичні заняття передбачають проведення аудиторних занять у формі семінару;
круглого столу із залученням практикуючих бухгалтерів, представників профільних
громадських об’єднань; проблемного навчання та наукової конференції аспірантів за
темами курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію, відповіді на питання та
обговорення за тематикою курсу. Індивідуальна тематика наукових доповідей обирається
аспірантами та подається викладачу по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах наукових напрямів:
Теоретичні засади бухгалтерського обліку багатства
Теоретичні основи обліково-інформаційного забезпечення
капіталізації
національного багатства
Трансформація функціональності, предмету та об’єктів бухгалтерського обліку на
потреби капіталізації національного багатства.
Облікова технологія
капіталізації потенціалу та
підвищення інвестиційної
привабливості суб’єктів аграрного підприємництва
Обліково-інформаційний алгоритм капіталізації фінансово-економічного та
природно-ресурсного потенціалу сільських громад
Концепція обліково-інформаційного забезпечення капіталізації земель у складі
національного багатства України
Науковий супровід капіталізації національного багатства
Диджиталізація процесів капіталізації національного багатства. Єдиний обліковооціночний портал.
3.3.

Самостійна робота

Самостійна робота аспірантів виконується за завданням і при методичному
керівництві викладача, але без його безпосередньої участі. Самостійна робота поділяється
на самостійну роботу на аудиторних заняттях і на позааудиторну самостійну роботу та
передбачає вивчення наукової літератури, підготовку рефератів, презентацій, а також
підготовку аспіранта до виступу на наукових конференціях та круглих столах (розробка
наукової доповіді за визначеною темою, формування презентації, підготовка до
обговорення відповідей на запитання). Під час самостійної роботи аспіранти вивчають,
читають і занотовують навчальну, наукову, нормативну та довідкову літературу, виконують
завдання, спрямовані на закріплення знань і відпрацювання умінь і навичок, готуються до
поточного і підсумкового контролю за дисципліною.
4. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
4.1.

Технічні засоби
Мультимедійна система: мультимедійний проектор NEC NP216
[3D];ноутбуки HP Pavilion Laptop Model 15-cw1005ua - 2 шт., ноутбук Acer
Aspire N17C4;Sopar Slim настінний з механізмом повернення 95" (1:1) 180 x
180 см., ПК : Intel(R) Xeon(R) CPU 3065, Intel(R) CORE(TM)2 Duo CPU E840-2шт,

Intel(R) Core(TM) i5-10600k CPU,Intel(R) CORE(TM) i3-10100 CPU - 2 шт.,Intel(R)
CORE(TM) i3-7100 CPU -2 шт. Коппіювальний апарат TOSHIBA 1550
4.2.

Програмне забезпечення
DaVinci Resolve
Adobe After effects
Adobe illustrator
Adobe Photoshop
ZOOM Professional
Microsoft Office
Case Ware working papers

4.3. Аудиторний та бібліотечний фонд
–
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії
аграрних наук України, вул. Героїв Оборони, 10;
–
Бібліотека Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки»,
вул. Героїв Оборони, 10;
–
Бібліотека ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН, вул. Героїв Оборони, 10а.
4.4. Доступ до інформаційних ресурсів та статистичних даних
–
Освітній бухгалтерський портал «Облік і фінанси
http://magazine.faaf.org.ua/

АПК»,

URL:

5. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ
Контроль складається з поточного контролю виконання самостійної роботи та
підсумкового контролю у вигляді заліку.
Порядок оцінювання результатів освоєння дисципліни
№ п. п.

Зміст напрямів оцінювання

1.

Оцінювання практичних занять, в тому числі:
– виступи та публікація доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях;
– підготовка окремих розділів Звіту про управління
агрокомпаній.
Оцінювання самостійної роботи, в тому числі:
– публікація наукової статті у фахових виданнях (не нижче
категорії «В») у розвиток теоретичного розділу
дослідження аспіранта;
– відповіді під час опитування, активність під час дискусії;
– написання есе, письмові творчі завдання, кейси
Залік
Разом балів (1-3)

2.

3.
∑

Максимальна
кількість балів
40
15
25
30
15
5
10
30
100

5.1. Поточний контроль.
Поточний контроль включає контроль виконання самостійної роботи та завдань в процесі
практичних занять, за результатами публікації виступів, аналітичних записок,

рекомендацій, довідок про впровадження результатів досліджень, індивідуальних
консультацій, наукових конференцій, круглих столів і семінарів.
5.2. Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку, що передбачає письмові відповіді на 3
запитання (з переліку, що наведений в п. 5.3) та додаткові усні відповідей на запитання
екзаменатора.
Аспірант має право отримати залік, якщо за результатами поточного контролю набрав 60 і
більше балів. У разі, якщо аспірант бажає поліпшити свою оцінку, він складає залік за
всією програмою навчальної дисципліни.
5.3.

Перелік питань для контролю знань і компетентностей.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сутність національного багатства
Склад національного багатства
Поняття капіталізації ресурсів
Зміст системи національних рахунків
Склад національних рахунків в частині валового нагромадження капіталу
Порядок розрахунку вартості земельної складової національного багатства для
цілей бухгалтерського обліку
7. Структура національного багатства
8. Капіталізація рентного доходу як метод оцінки земельної складової національного
багатства
9. Порівняний підхід до оцінки складових національного багатства
10. Витратний підхід до оцінки складових національного багатства
11. Послідовність включення вартості землі в систему національних рахунків
12. Структура та зміст державної статистичної інформації
13. Переваги та недоліки методичних підходів до оцінки складових національного
багатства в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності
14. Ідентифікація складових національного багатства з активів суб’єктів аграрного
підприємництва
15. Оцінка земель сільськогосподарського призначення: нормативне забезпечення та
принципи проведення власниками та землекористувачами
16. Облікова політика підприємства спрямована на капіталізацію його активів
17. Послідовність запровадження методичних підходів до відображення в обліку
складових національного багатства
18. Світова система статистичної інформації а місце України в ній
19. Особливості статистичного узагальнення інформації про капітал в системі
національних рахунків.
20. Капіталізація національного багатства: основна термінологія, показники,
концептуальні підходи до реалізації.
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