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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
Обов’язкова

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

5
150
30
120
10
20
2 курс
Залік

1.2. Мета вивчення дисципліни.
Метою вивчення дисципліни є поглиблення наукових знань теорії, концепцій та
методології бухгалтерського обліку І оподаткування агропідприємництва, набуття навиків
критичного осмислення, аналізу та узагальнення існуючих наукових досліджень та
підготовки власних наукових розробок з елементами наукової новизни.
1.3. Предмет і об’єкт дисципліни
Предметом дисципліни є сукупність теоретичних, методологічних та науковоприкладних знань з питань обліку та оподаткування агропідприємництва.
Об'єктом дисципліни є система бухгалтерського обліку та оподаткування
агропідприємництва в контексті її становлення та розвитку.
1.4. Відповідність науковим і прикладним інтересам аспірантів
– тематика лекцій предмету відповідає науковим інтересам здобувачів, так як
включає актуальні теоретичні та практичні питання функціонування системи обліку
та оподаткування;
– вивчення дисципліни передбачає формування у здобувачів навичок
ідентифікації та застосування сучасних концепцій обліку і оподаткування
агропідприємництва;
– вміння визначати пріоритети застосування даних для забезпечення інтересів
суб’єктів прийняття управлінських рішень;
– за результатами вивчення дисципліни набуваються вміння здійснювати
наукове обґрунтування інтерпретації інформації;
– реалізація завдань науково-педагогічної діяльності за фахом та створення її
методичного забезпечення.
1.5. Завдання дисципліни

Завданням дисципліни є надання сучасних науково-теоретичних та
методологічних знань з питань:
сучасної інтерпретації історії бухгалтерського обліку в контексті різноманіття
підходів вітчизняних та закордонних вчених-обліковців;
еволюції теорій бухгалтерського обліку;
основних концепцій, теорій та парадигм науки про бухгалтерський облік в
контексті розвитку економічних теорій;
методології бухгалтерського обліку, практичного значення окремих теоретичних
концепцій;
методичного інструментарію обліку та оподаткування на підприємствах аграрного
сектору;
теоретичних аспектів обліку та оподаткування агропідприємництва в контексті їх
сучасного оновлення;
проблематики нормативних змін для вітчизняного агропідприємництва та її
впливу на облік та оподаткування;
новітніх форм обліку на сільськогосподарських підприємствах у контексті
цифрового прогресу;
сучасної парадигми звітування сільськогосподарських підприємств з урахуванням
інноваційних технологій.
1.6. Забезпечення кваліфікаційного рівня
Дисципліна забезпечує досягнення наступних кваліфікаційних рівнів:
1. Знання: теоретичних та методологічних засад розвитку обліку та оподаткування
агропідприємництва; ідентифікація та класифікація видів та змісту завдань управлінського
обліку; характеристик його організаційних та методичних можливостей задоволення
потреб суспільства; знання, сформовані на стиках суміжних наук і практик під впливом
концепцій формування інформації за результатами застосування заходів управлінського
обліку.
2. Навички і уміння: формалізовувати, ідентифіковувати і вирішувати проблеми
формування нових знань в теорії і практиці бухгалтерського обліку І оподаткування
агропідприємництва; виконувати оригінальні дослідження з ідентифікації інформаційних
потреб користувачів облікової інформації, реалізовувати його призначення в системі
задоволення інформаційних очікувань суспільства; визначати доцільність вибору та
застосування заходів управлінського обліку; обґрунтовувати застосування окремих
методичних прийомів управлінського обліку на основі їх адаптації до функціонування
суб’єктів господарювання та інформаційних очікувань користувачів.
3. Комунікації: формувати і доносити до суб’єктів законодавчої ініціативи,
регуляторних організацій, професійних громадських об’єднань пропозиції з розвитку
теорії та методології бухгалтерського обліку І оподаткування агропідприємництва; брати
участь у проведенні експертиз, виступати експертами з питань обліково-інформаційного
забезпечення діяльності економічних суб’єктів; вільно презентувати та обговорювати в
науковому середовищі питання обґрунтованого удосконалення змісту науки
бухгалтерського обліку в контексті посилення його функціональних можливостей;
виступати з доповідями та повідомленнями на наукових, науково-практичних та
методичних заходах різного рівня; розуміти і застосовувати під час виконання досліджень
на етапах обґрунтування їх актуальності, планування, висунення та доведення гіпотез,
отримання, оцінювання та оприлюднення одержаних результатів етичні підходи щодо
отримання, обробки та оприлюднення інформації; здійснювати викладання дисциплін,
пов’язаних з предметом бухгалтерського обліку і оподаткування агропідприємництва у

закладах вищої освіти, а також в межах професійної підготовки фахівців за відповідними
програмами сертифікації та підвищення кваліфікації.
4. Відповідальність і автономія: дотримання професійних стандартів та етичних
вимог у науковій і практичній діяльності; самостійне ініціювання наукових досліджень,
метою яких є вирішення теоретичних і методологічних проблем забезпечення
функціонування систем обліку та оподаткування; самостійний вибір предмету,
інформаційного та методичного забезпечення вирішення наукових і практичних завдань;
прихильність до осучаснення теорії й методології обліку та оподаткування з урахуванням
запитів зацікавлених осіб; відповідальність за підтримку належного кваліфікаційного та
наукового рівнів.
2. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
2.1. Компетентності, які набуває здобувач в результаті вивчення дисципліни
ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), формувати системний
науковий світогляд, професійної етики та загального культурного кругозору.
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів,
які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті та оподаткуванні та
дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління та
адміністрування та суміжних галузей.
СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти,
аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних,
європейських та міжнародних нормативно-правових актів з питань
регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування
СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру
в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, оцінювати та
забезпечувати якість виконуваних досліджень.
СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання
результатів досліджень з урахуванням соціальних, етичних, правових та
економічних проблем.
СК06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи наукових
досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних
продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / спростування
гіпотез.
СК07. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, висновків і
практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах.
2.2. Програмні результати навчання, які формуються під час вивчення навчальної
дисципліни
ПРН 04. Демонструвати навички самостійного продування власних науковотеоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах академічної
культури та доброчесності для розвитку нових напрямів та видів обліку,
аналізу, аудиту та оподаткування
ПРН 06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають
загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов
(економічних систем, моделей господарського механізму регіонів видів

діяльності)
ПРН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що впливають
на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування для критичного оцінювання результатів досліджень
ПРН 09. Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні методи
наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і
програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження /
спростування гіпотез
ПРН 10. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію
результатів наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій з
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та сприяти їх
впровадженню в науковій та практичній сферах
2.3. Поглиблені компетентності та результати навчання за дисципліною
Поглиблені компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
Знання сучасної інтерпретації історії бухгалтерського обліку в контексті різноманіття
підходів вітчизняних та закордонних вчених-обліковців.
Знання еволюції теорій бухгалтерського обліку.
Володіння основними концепціями, теоріями та парадигмами науки про
бухгалтерський облік в контексті розвитку економічних теорій.
Здатність розуміти практичне значення окремих теоретичних концепцій.
Поглиблені програмні результати навчання за дисципліною:
володіти проблемними питаннями з обліку і оподаткування та навичками
проведення досліджень, що забезпечують розширення бази наукових знань в галузі
обліку та оподаткування;
володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі обліку та
оподаткування та бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності;
вміти визначати перспективні об’єкти та напрями досліджень в галузі обліку та
оподаткування, а також формувати щодо них елементи теоретичних засад;
вміти визначати концептуальні положення теорії та практики бухгалтерського
обліку;
вміти творчо, креативно та системно підходити до опанування проблемних та
багатоваріантних позицій практики бухгалтерського обліку та оподаткування;
вміти на високому методологічному рівні проводити аналітичні дослідження
конкретних ситуацій господарської практики, спираючись на концептуальні засади тієї чи
іншої наукової облікової парадигми.
2.4. Відповідність Національній рамці кваліфікацій
Освоєння
навчальної
дисципліни
забезпечує
досягнення
наступних
компетентностей, що відповідають восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки
кваліфікацій:
Знання
Уміння/навички

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,

+

Комунікація
Відповідальність
і автономія

розширення та переоцінки вже існуючих знань і
професійної практики
ініціювання, планування, реалізація та коригування
послідовного процесу ґрунтовного наукового
дослідження з дотриманням належної академічної
доброчесності
критичний аналіз, оцінка існуючих та синтез нових
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

+

+
+
+

2.5. Матриця відповідності програмних результатів навчання, методів навчання
та оцінювання
Програмний результат
Методи навчання
Форми та методи
навчання
оцінювання
Тестовий контроль.
Інтерпретація класичних
ПРН 04. Демонструвати
наукових теорій та
навички самостійного
Презентація результатів
продування власних науково- досліджень з урахуванням
виконаних завдань.
сучасних тенденцій та трендів Перевірка індивідуальних
теоретичних та практичноекономічного
спрямованих ідей на
завдань, кількості та змісту
розвитку.Робота з базами
принципах академічної
тез конференції, інших
культури та доброчесності для даних та електронними
наукових публікацій
ресурсами.
розвитку нових напрямів та
видів обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
Взаємооцінювання
ПРН 06. Проводити
Аналітична обробка та
результатів навчання.
міждисциплінарні наукові
інтерпретація економічної
інформації в цілях засвоєння
Перевірка індивідуальних
дослідження, які мають
завдань, кількості та змісту
загальнодержавний характер матеріалів за предметом
досліджень
тез конференції, інших
для типологічно однорідних
наукових публікацій. Усний
умов (економічних систем,
контроль (усне опитування).
моделей господарського
механізму регіонів видів
діяльності)
ПРН 07. Враховувати
Узагальнення існуючих
Рецензування результатів
соціальні, етичні, правові та
наукових теорій за
написання статей та тез
економічні аспекти, що
предметом дослідження.
доповідей, оцінювання
впливають на функціонування Проведення аналітичних
індивідуальних завдань.
системи обліку, аналізу,
порівнянь та співставлень
Усний контроль (усне
контролю, аудиту,
альтернативних об’єктів за
опитування).
оподаткування для
тематикою дисципліни.
Репродуктивний,

критичного оцінювання
результатів досліджень
ПРН 09. Застосовувати
інформаційні технології у
науковій діяльності, сучасні
методи наукових досліджень
із використанням новітніх
прикладних пакетів і
програмних продуктів для
наукового обґрунтування та
підтвердження / спростування
гіпотез
ПРН 10. Ідентифікувати
наукові та практичні
проблеми, здійснювати
апробацію результатів
наукових досліджень,
висновків і практичних
рекомендацій з обліку,
аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування та сприяти їх
впровадженню в науковій та
практичній сферах

Використання прикладних
комп’ютерних програм для
практичного освоєння
цифрового та статистичного
матеріалу. Пошук,
збереження та
систематизація наукових
фактів. Формулювання,
спільно зі здобувачами,
наукових та прикладних
прогнозів розвитку сфери
дослідження.
Отримання навичок збору,
систематизації та
оприлюднення результатів
досліджень, а також для
цілей викладання

реконструктивний та творчий
контроль.
Усне опитування. Контроль
підготовки презентацій за
темами дисципліни.
Репродуктивний,
реконструктивний та творчий
контроль.

Вибіркове опитування,
перевірка та заслуховування
доповідей за підготовленими
презентаціями за
попередньо обраними
темами. Письмовий
контроль

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
3.1.

Лекції

Тема 1. Теоретичні аспекти обліку та оподаткування агропідприємництва в контексті їх
сучасного оновлення.
1.1. Характеристика агропідприємництва та його державна підтримка в Україні.
1.2. Нормативна трансформація бухгалтерського обліку та оподаткування аграрних
підприємств в Україні.
1.3. Особливості сучасного обліку та оподаткування в аграрному бізнесі.
Тема 2. Методологічні засади обліку та оподаткування агропідприємництва.
2.1. Сучасна методологія обліку на підприємствах аграрного бізнесу відповідно до
національних нормативів бухгалтерського обліку.
2.2. Галузева методологія обліку на сільськогосподарських підприємствах відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності.
2.3. Світові та вітчизняні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.
Тема 3. Проблематика нормативних змін для вітчизняного агропідприємництва та її
вплив на облік та оподаткування.

3.1. Облік господарських операцій із землею та її орендою.
3.2. Особливості звітування про наявність та використання сільськогосподарських земель.
3.3. Сучасні питання оподаткування сільськогосподарського землекористування.
3.4. Екологічна та соціальна відповідальність аграрного бізнесу.
Тема 4. Новітні форми обліку на сільськогосподарських підприємствах у контексті
цифрового прогресу.
4.1. Ведення аграрного обліку із застосуванням мережевих технологій та формату XBRL.
4.2. Світові та вітчизняні тенденції розвитку мережевих технологій обліку та цифрових
форматів звітності.
4.3. Концепція запровадження клауд-комп’ютерної форми обліку на
сільськогосподарському підприємстві.
4.4. Запровадження принципів бухгалтерського інжинірингу в систему галузевого обліку
та оцінки.
Тема 5. Управлінський облік, державний контроль та аудит агропідприємництва із
використанням комп’ютерних технологій.
5.1. Нові методи контролю на сільськогосподарських підприємствах в умовах
використання комп’ютерних технологій.
5.2. Посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних
мережевих технологій.
5.3. Роль інноваційних технологій у розвитку аудиту та покращенні якості аудиторських
послуг.
Розділ 6. Проблематика методологічних змін в обліку та звітуванні у контексті
оновлених міжнародних стандартів фінансової звітності та інноваційних технологій
6.1. Аналіз пріоритетності баз оцінок активів та зобов’язань у контексті методологічних
змін у МСФЗ
6.2. Діагностика та усунення протиріч в обліку окремих об’єктів за МСФЗ під впливом
інноваційних та методологічних змін
6.3. Нові запити в обліку зобов’язань та фінансових інструментів внаслідок змін у МСФЗ та
шляхи їх вирішення
6.4. Методологічний вплив оновлених концепцій та вимог у міжнародних стандартах на
побудову фінансової звітності
6.5. Вплив змін у вимогах МСФЗ на співставність показників фінансової звітності, їх
співвідношення та аналітичність
Тема 7. Практичні наслідки впровадження та використання оновлених міжнародних
стандартів фінансової звітності в Україні та світі
7.1. Оцінка сучасного рівня впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в
Україні та інших країнах
7.2. Вплив оновлень у МСФЗ на сучасну конвергентність національних правил обліку та
звітності у світі: нормативно-методичні рекомендації для України

7.3. Наслідки впливу макроекономічних детермінант на МСФЗ: пост-Brexit, COVID-19 та
прогнози для України
7.4. Практика використання оновлених стандартів фінансової звітності міжнародними та
вітчизняними підприємствами та шляхи її покращення
Тема 8. Сучасна парадигма звітування сільськогосподарських
урахуванням інноваційних технологій та формату XBRL.

підприємств

з

8.1. Сучасна та майбутня парадигми звітування: синтез якості і своєчасності
8.2. Еволюція парадигм бухгалтерського обліку та звітності
8.3. Сучасна парадигма звітування за МСФЗ у форматі XBRL
8.4. SWOT-аналіз сучасної парадигми звітування
8.5. Майбутня парадигма звітування про бізнес у форматі XBRL
8.6. Зміст і внутрішня структура таксономії XBRL МСФЗ, особливості її функціонування
8.7. Таксономія XBRL на практиці: переваги, невирішені питання та шляхи їх усунення
8.8. Національні особливості прийняття Таксономії UA XBRL МСФЗ: власний шлях та її
перспективи на мікро- та макрорівні
8.9. Сучасні вектори розвитку освіти при підготовці фахівців у сфері бухгалтерського
обліку: вимоги інноваційних технологій
3.2.

Практичні заняття

Практичні заняття передбачають: Проходження практики в ГО “Федерація
аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України” (ФАБФ), що включає забезпечення її
роботи у складі громадських рад при Державній податковій службі України, Державній
службі статистики України та ін. Проведення наукових конференцій аспірантів за темами
курсу, що включає наукові доповіді, наукову дискусію, відповіді на питання та
обговорення за тематикою курсу.
Індивідуальна тематика пропозицій до роботи ФАБФ та Громадських Радах при
Міністерствах і Відомствах України, та до наукових доповідей на конференціях обирається
аспірантами та подається викладачу по завершенню лекції.
Тематика наукових конференцій визначається у межах пропонованих наукових
напрямів:
Сучасний стан та пріоритети сучасного розвитку системи обліку, оподаткування,
аналізу та аудиту вітчизняних суб'єктів господарювання.
Сучасний стан та пріоритети сучасного розвитку системи обліку, оподаткування,
аналізу та аудиту суб'єктів господарювання агропромислового сектору економіки.
Впровадження та використання оновлених міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні та світі
Інститут професійних аудиторів, бухгалтерів і податкових консультантів України,
формування і розвиток, трансформація назви професії.
3.3. Самостійна робота
Охоплює та передбачає:
1) вивчення та критичну оцінку захищених у розвиток концепцій бухгалтерського
обліку та оподаткування кандидатських та докторських дисертацій у спеціалізованих

вчених радах Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” та інших
установ;
2) збір та критичний аналіз наукових матеріалів з розвитку теорій та концепцій
обліку та оподаткування;
3) критичне оцінювання наявних законодавчих та нормативних актів та проектів з
питань обліку та оподаткування;
4) підготовка виступу з науковою доповіддю та презентацією за визначеною темою
досліджень здобувача;
5) підготовку наукових статей до закордонних і вітчизняних наукових та фахових
видань;
6) підготовку аналітичних записок, довідок, рецензій до органів державного
управління та регулювання України, а також до професійних громадських об’єднань;
7) формування параграфів, теоретичних розділів дисертаційної роботи у
взаємозв’язку «завдань-новизни» на базі отриманих нових знань з дисципліни.
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
1. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних
наук України, вул. Героїв Оборони, 10;
2. Бібліотека Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», вул. Героїв
Оборони, 10;
3. Бібліотека ТДВ «Інститут обліку і фінансів» НААН, вул. Героїв Оборони, 10а.
4.4. Доступ до інформаційних ресурсів та статистичних даних
1.
2.
3.
4.

Освітній бухгалтерський портал «Облік і фінанси АПК», URL: http://magazine.faaf.org.ua/
Державна служба статистики України, URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Національний банк України, URL: https://bank.gov.ua/
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, URL: https://www.nssmc.gov.ua/

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:
1. виступи та публікація доповідей на міжнародних науковопрактичних конференціях;
2. підготовка пропозицій до роботи Громадських Рад
Мінфіну, ДПС, Держстату та ін.
Оцінювання самостійної роботи, в тому числі:
1. публікація наукової статті у фахових виданнях (не нижче
категорії «В») у розвиток теоретичного розділу дослідження
здобувача;
2. критична оцінка інституційного забезпечення розвитку
бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні та
пропозицій (аналітичних записок) щодо його удосконалення.
Іспит
Разом балів (1-3)

2.

3.
∑
5.1.

Максимальна
кількість балів
30
15
15
30
15
15
40
100

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 передбачає складання здобувачем іспиту у формі письмових
відповідей на 5 запитань (з переліку, що наведений в п. 5.3) та додаткових усних
відповідей на запитання викладача.
5.3.

Перелік питань для контролю знань і компетентностей.

Питання І. Теорія та методологія бухгалтерського обліку та фінансової звітності
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Міжнародна та національна нормативно-правова регламентація бухгалтерського
обліку та фінансової звітності.
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку.
Сучасні тенденції діджиталізації бухгалтерського обліку.
Види вартості та методологія оцінки в бухгалтерському обліку.
Умови та методика складання консолідованої фінансової звітності.
Умови та методика складання фінансової звітності за сегментами.

Особливості обліку та звітності підприємств у розрізі їх розмірів (малі, середні,
великі).
8.
Методика та особливості обчислення собівартості продукції, робіт і послуг у
фінансовому та управлінському обліку.
9.
Управлінський облік на сільськогосподарському підприємстві: регламентація,
організація, методики.
10. Облік орендних відносин сільськогосподарських підприємств.
11. Особливості бухгалтерського обліку і звітності акціонерних товариств.
12. Розвиток
теорії
бухгалтерського
обліку.
Світові
та
національні
тенденції.
13. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про фінансові
активи та фінансові зобов’язання.
14. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про
інструменти власного капіталу.
15. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про основні
засоби.
16. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про
нематеріальні активи.
17. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про фінансові
результати сільськогосподарської діяльності.
18. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про біологічні
активи.
19. Зміст, критерії визнання, способи оцінювання та розкриття інформації про
сільськогосподарську продукцію
20. Концептуальні основи фінансової звітності, їх види та призначення. Якісні
характеристики фінансової звітності.
21. Облік господарських операцій із землею та її орендою.
22. Новітні форми обліку на сільськогосподарських підприємствах у контексті цифрового
прогресу.
23. Ведення аграрного обліку із застосуванням мережевих технологій та формату XBRL.
24. Роль інноваційних технологій у розвитку аудиту та покращенні якості аудиторських
послуг.
25. Еволюція парадигм бухгалтерського обліку та звітності.
26. Роль таксономії XBRL МСФЗ у розвитку фінансової звітності вітчизняних
сільськогосподарських підприємств.
27. Посилення ефективності управлінського обліку із застосуванням комп’ютерних
мережевих технологій.
7.

Питання ІІ. Теорія та методологія контролю
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Ризики в контролі. Концепція аудиторського ризику.
Методика контролю розрахунків підприємств з бюджетом.
Організація аудиту сільськогосподарської діяльності.
Інформаційні технології у сфері аудиту
Зміст та призначення судово-економічної експертизи.
Методологія та організація внутрішнього аудиту на підприємствах.
Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, оглядів, інших завдань з надання
впевненості та супутніх послуг.
Методика аудиту інформації бізнес-планів аграрних підприємств.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Методика аудиту грошових коштів.
Методика аудиту розрахункових операцій підприємства.
Аудит доходів, витрат та фінансових результатів за видами діяльності підприємства.
Аудит фінансової звітності емітентів цінних паперів.
Сутність складових контролю фінансово-господарської діяльності.
Види аудиторських послуг, які не передбачають надання впевненості.
Види, форми та суб’єкти державного фінансового контролю.
Порівняльна характеристика внутрішнього та незалежного аудиту.
Концепції побудови та функціонування системи внутрішнього контролю суб’єктів
підприємництва.
Документальні методичні прийоми фінансово-господарського контролю.
Органолептичні методичні прийоми фінансово-господарського контролю.
Аналітичні методичні прийоми фінансово-господарського контролю.

Питання ІІІ. Розвиток бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних стандартів
фінансової звітності та інноваційних технологій
1. Галузева методологія обліку на сільськогосподарських підприємствах відповідно
до міжнародних стандартів фінансової звітності.
2. Концепція запровадження клауд-комп’ютерної форми обліку на
сільськогосподарському підприємстві.
3. Сучасна парадигма звітування сільськогосподарських підприємств з урахуванням
інноваційних технологій.
4. Процес впровадження XBRL в Європейському союзі.
5. Запропоновано концептуальні підходи до побудови сучасної системи обліку на
сільськогосподарському підприємстві на базі клауд-комп’ютерної форми.
6. Вихідні дані про комп’ютерну програму «Оцінка справедливої вартості
біологічних активів».
7. Запровадження принципів бухгалтерського інжинірингу в систему галузевого
обліку та оцінки.
9. Удосконалення документування з застосуванням мережевих технологій та
формату XBRL.
10. Концептуальні підходи організації мережевого бухгалтерського обліку.
11. Рівні організації аналітичного обліку в системі мережевого бухгалтерського
обліку.
12. Ключові позитивні та негативні характеристики XML-формату представлення
звітних даних.
13. Пропозиції щодо доповнення змісту навчально-методичного забезпечення
галузевих програм підвищення кваліфікації бухгалтерів аграрних підприємств та
бюджетних установ.
14. Розвиток основних електронних форматів представлення інформації, які
використовуються у світовій практиці звітування.
15. Основні тенденції зміни електронних форматів представлення звітної
інформації.
16. Ключові причини низької інвестиційної привабливості вітчизняного аграрного
сектору.
17. Екологічна та соціальна відповідальність аграрного бізнесу.
18. Особливості ймовірних місць представлення онлайн-звітності.
19. Зміст, структура таксономії XBRL МСФЗ та особливості її впровадження в Україні.

20. Можливості стандарту XBRL.
21. Особливості звітування про наявність та використання сільськогосподарських
земель.
22. Ключові передумови запровадження уніфікованого формату обміну звітними
даними в Україні.
23. Характеристика агропідприємництва та його державна підтримка в Україні.
24. Сучасні питання оподаткування сільськогосподарського землекористування.
25. Нормативна трансформація бухгалтерського обліку та оподаткування аграрних
підприємств в Україні.
26. Проблематика нормативних змін для вітчизняного агропідприємництва та її
вплив на облік та оподаткування.
30. Сутність і характеристика клауд-комп’ютерної форми та її місце в загальній
класифікації форм обліку.
31. Залучення інжинірингових підходів в розвиток бухгалтерського обліку.
32. Бухгалтерський інжиніринг у клауд-комп’ютерній формі обліку.
33. Еволюційний підхід дослідження розвитку обліку на перетині концепцій сталого
розвитку.
34. Галузева методологія обліку та оцінки в умовах застосування комп’ютерних
технологій.
35. Відповідність існуючого вітчизняного програмного забезпечення діючій
методології обліку в агропідприємництві.
36. Відповідність наявного програмного забезпечення специфічним вимогам обліку
сільськогосподарської діяльності.
37. Світові та вітчизняні тенденції розвитку мережевих технологій обліку та
цифрових форматів звітності.
38. Переваги застосування електронної системи фінансової звітності у форматі XBRL.
39. Кількість статей таксономії у форматі XBRL для МСФЗ.
40. Світові та вітчизняні тенденції розвитку мережевих технологій обліку та
цифрових форматів звітності.
41. Річний графік розробки таксономії МСФЗ.
42. Формування реального документа на основі XBRL.
43. Світова практика розвитку електронного формату подання обліково-звітної
інформації.
44. Сучасна методологія обліку на підприємствах аграрного бізнесу відповідно до
національних нормативів бухгалтерського обліку.
45. Нові методи контролю на сільськогосподарських підприємствах в умовах
використання комп’ютерних технологій.
Питання ІV. Основні положення оподаткування в Україні
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Світові та вітчизняні особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.
Загальні положення Податкового кодексу України.
Види податків та зборів, що визначені Податковим кодексом Україні.
Податкова звітність суб’єктів господарювання.
Єдиний податок: суть, платники, база та ставки нарахування.
Єдиний податок четвертої групи: суть, платники, база та ставки нарахування.
Інститути та інституції у сфері оподаткування в Україні.
Податкові перевірки: види та порядок проведення.
Податок на прибуток підприємств: суть, платники, база та ставки нарахування.

Податок на доходи фізичних осіб: суть, платники, база та ставки нарахування.
Податок на додану вартість: суть, платники, база та ставки нарахування.
Акцизний податок: суть, платники, база та ставки нарахування.
Екологічний податок: суть, платники, база та ставки нарахування.
Рентна плата: суть, платники, база та ставки нарахування.
Податок на майно: суть, платники, база та ставки нарахування.
Транспортний податок: суть, платники, база та ставки нарахування.
Туристичний збір: суть, платники, база та ставки нарахування.
Збір за місця для паркування транспортних засобів: суть, платники, база та ставки
нарахування.
Земельний податок: суть, платники, база та ставки нарахування.
Спеціальні податкові режими.
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.
Методологічні засади обліку та оподаткування агропідприємництва.
Періодизація розвитку форм бухгалтерського обліку та наукове обґрунтування нової
форми.

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Питання V (загальне для всіх аспірантів).
Наукові результати виконання дисертаційного дослідження та публікацій.
6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література
Автор
підручника (навчального
посібника тощо)
Шкуліпа Л.В.
Жук В. М.
Жук В. М., Бездушна Ю.С.
та інші
Жук В. М., Бездушна Ю.С.
та інші

Найменування підручника (навчального посібника тощо)
Розвиток бухгалтерського обліку у вимірі міжнародних
стандартів фінансової звітності та інноваційних
технологій: монографія
Розвиток теорії бухгалтерського обліку:
інституціональний аспект
Стратегія розвитку галузевого інституту професійних
бухгалтерів та аудиторів: колективна монографія
Розвиток бухгалтерського обліку на основі новітніх ІТтехнологій: Колективна монографія. За ред. Жука В. М.,
Бездушної Ю. С.

Найменування
видавництва, рік
видання
Ніжин: ТПК «Орхідея»,
2020.
К.: ННЦ «ІАЕ», 2018
К.: ННЦ ІАЕ, 2020. 184 с.
К.: ННЦ «ІАЕ», 2017. 450
с.

Додаткова література
Автор
підручника
(навчального
посібника тощо)
Садовська І.Б.

Легенчук С. Ф.

Найменування підручника (навчального посібника
тощо)
Розвиток теорії, методології і практики управлінського
обліку: інституціонально-інжинірингові аспекти.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора
економічних наук за спеціальністю 08.00.09 –
бухгалтерський обік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності)
Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: історикотеоретичні аспекти: монографія.

Найменування
видавництва, рік
видання
Національний
науковий центр
«Інститут аграрної
економіки», Київ,
2018 р.
Житомир: ЖДТУ.
2017. 204 с.

Височан О.С.
Гуцайлюк З.В. та
ін.
Здреник В.С.,
Ярощук О.В.
Камінська Т.Г.
Кантаєва О.В.
Кірейцев Г.Г.
Корінько М.Д.,
Тітаренко Г.Б.,
Пилипенко О.І.
Легенчук С.Ф.
Ловінська Л.Г.,
Стефанюк І.Б.
Малюга Н.М.
Малюга Н.М.
Метьюс М.Р.,
Перера М. Х.Б.
Остап'юк Н.А.
Пантелєєв В.П.
Пархоменко В.М.
Петрук О.М.
Пилипенко О.І.
Пушкар М.С.
Пушкар М.С.,
Пушкар Р.М.
Пушкар М.С.,
Щирба М.Т.
Пушкар М.С.,
Щирба М.Т.
Швець В.Г.

Концептуалізація розвитку бухгалтерського обліку у
суб’єктів, що здійснюють туристичну діяльність:
монографія
Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний
аспекти
Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними
фінансовими інструментами: організація та методика
Облік і контроль кругообороту капіталу
Бухгалтерський облік та аналіз інноваційної діяльності
підприємств: організація і методологія
Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія,
міжпредметні зв'язки
Реструктуризація транснаціональних корпорацій:
обліково-аналітичний аспект

Львів: Видавництво
Тараса Сороки, 2015

Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до
метатеорії
Організація бухгалтерського обліку та фінансового
контролю в сучасних умовах господарювання в Україні
Розвиток теорії бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія,
перспективи розвитку
Теория бухгалтерского учета

Житомир: ЖДТУ,
2012
К., НДФІ, 2006

Розвиток теорії та методології облікового
відображення інфляційних процесів
Застосування міжнародних стандартів фінансової
звітності в Україні
Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і
економічний аналіз витрат на поліпшення якості
продукції: проблеми теорії та методології
Регулювання бухгалтерського обліку в Україні: теорія,
методологія, практика
Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку
Креативний облік (створення інформації для
менеджерів)
Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного
менеджменту
Фінансовий облік у системі управління

Житомир, ЖДТУ,
2012
Х., ХНУ ім. В.Н.
Каразіна, 2011
Ж., ЖДТУ, 2010

Теорія і практика формування облікової політики
Теорія бухгалтерського обліку

Тернопіль, ТНТУ,
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