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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість 

кредитів – 1 

Галузь знань 0305 

«Економіка і 

підприємництво» 

Вибіркова    

Модулів – 1 

Напрям підготовки 

6.030509 «Облік і 

аудит»  

 

Рік підготовки: 

Змістових 

модулів – 1 
4-й 5-й 

Загальна 

кількість годин 

– 36 

Семестр 

Тижневих 

годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 

0,8; 

самостійної 

роботи 

студента –  1,6 

7-й 10-й 

Лекції 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

- - 

Практичні 

12 год. 16 год. 

Самостійна робота 

24 год. 128 год. 

Вид контролю:  

залік 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної роботи становить: 

− для денної форми навчання – 33 % до 67 %; 

− для заочної форми навчання – 11 % до 89 %. 

 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою дисципліни є формування умінь аналізувати науково-

економічну літературу, висвітлювати результати науково-

теоретичних і дослідницьких пошуків у власних доповідях, 

виявлення наукового і творчого потенціалу, забезпечення трибуни 

для вільного обміну думками, підвищення ефективності самостійної 
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роботи. 

Завданням навчальної дисципліни є підвищення якості 

підготовки фахівців за рахунок творчого підходу до засвоєння 

студентами додаткового навчального матеріалу; стимулювання 

зацікавленості до актуальних проблем сучасності. 

Предмет навчальної дисципліни – вивчення особливостей 

та загальних тенденцій організації та проведення наукового 

дослідження. 
Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
− загальну схему наукового дослідження; 

− методику підготовки до наукової доповіді; 

− вимоги до побудови виступів та проведення дискусій; 

− програму PowerPoint для презентації результатів 

дослідження 

Студенти також повинні вміти: 

− дотримуватись наукового стилю доповіді; 

− вільно висловлювати власні думки та науково їх 

обґрунтовувати; 

− відстоювати власні позиції, погляди на ту чи ту проблему з 

позицій наукових законів; 

− використовувати вербальні та невербальні техніки; 

− використовувати  наочні матеріали; 

− створювати мультимедійну презентацію (із застосуванням 

програми PowerPoint) та використовувати технічні засоби 

навчання; 

− робити ґрунтовні висновки та вказувати  перспективи 

рішення визначеної проблеми. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Модуль 1 
Змістовний модуль 1. Організація та проведення 

тематичного наукового семінару 
 

Тема 1. Науковий семінар, методика його підготовки та 
проведення 
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Науковий семінар як ефективна форма організації навчання у 

вищій школі. Зміст і характеристика етапів наукового семінару. 

Особливості підготовки наукової доповіді та практичні методичні 

рекомендації щодо її оприлюднення. Ознайомлення з тематикою 

наукових семінарів згідно навчальної програми. 

 
Тема 2. Проблеми та перспективи розвитку фермерських 

господарств 
Тенденції економічного розвитку фермерських господарств. 

Значення фермерських господарств у підвищенні 

конкурентоспроможності аграрного виробництва. Фінансова 

допомога фермерським господарствам. Особливості організації та 

ведення обліку у фермерських господарствах. 

 
Тема 3. Особливості обліку витрат виробництва в 

аграрних формуваннях 
Організація первинного, аналітичного і зведеного обліку 

витрат на виробництво продукції. Обчислення собівартості 

продукції основного виробництва. Обчислення собівартості 

продукції допоміжного виробництва.  

 
Тема 4. Організація обліку біологічних активів та 

біологічних перетворень в сільськогосподарських 
підприємствах 

Економічна сутність біологічних активів, їх місія та функції у 

господарському процесі. Критичний аналіз положень МСБО 41 

«Сільське господарство» та П(С)БО 30 Біологічні активи». Стан 

бухгалтерського обліку біологічних активів в 

сільськогосподарських підприємствах Рівненської області. 

Удосконалення обліку біологічних активів. 

 

Тема 5. Облік товарних операцій: актуальні проблеми та 
рішення 

Особливості організації обліку торгівельних підприємств. 

Облік товарних операцій в роздрібні торгівлі. Облік товарних 

операцій в оптовій торгівлі. Товарний кредит: особливості 

оформлення договорів та облік. Проблеми обліку торговельної 

націнки. Повернення товарів: облік у покупця та продавця. 
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Тема 6. Актуальні питання обліку у сфері ресторанного 
господарства 

Особливості ціноутворення в ресторанному господарстві. 

Облік придбання сировини та товарів і виробництва готової 

продукції. Облік реалізації купівельних товарів та продукції 

власного виробництва. Особливості обліку в самостійних 

кондитерських цехах. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

л
 

п
 

ср
 

ін
д

 

л
  п
  

ср
 

ін
д

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Організація та проведення тематичного наукового 

Тема 1. Науковий семінар, 

методика його підготовки 

та проведення 

6 - 2 4 - 23 - 2 21 - 

Тема 2. Проблеми та 

перспективи розвитку 

фермерських господарств 

6 - 2 4 - 23 - 2 21 - 

Тема 3. Особливості 

обліку витрат виробництва 

в аграрних формуваннях 

6 - 2 4 - 27 - 4 23 - 

Тема 4. Організація обліку 

біологічних активів та 

біологічних перетворень в 

сільськогосподарських 

підприємствах 

6 - 2 4 - 23 - 2 21 - 

Тема 5. Облік товарних 

операцій: актуальні 

проблеми та рішення 

6 - 2 4 - 25 - 4 21 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Тема 6. Актуальні питання 

обліку у сфері 

ресторанного господарства 

6 - 2 4 - 23 - 2 21 - 

Разом 36 - 12 24 - 144 - 16 128 - 

*При проведенні наукових семінарів можуть бути запропоновані для розгляду 

та обговорення інші пріоритетні напрями. 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- - - - 

 
 

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Науковий семінар, методика його 

підготовки та проведення 

Науковий семінар як ефективна форма 

організації навчання у вищій школі. Зміст і 

характеристика етапів наукового семінару. 

Особливості підготовки наукової доповіді та 

практичні методичні рекомендації щодо її 

оприлюднення. Ознайомлення з тематикою 

наукових семінарів згідно навчальної 

програми 

2 2 

2 

Тема 2. Проблеми та перспективи розвитку 

фермерських господарств 

Тенденції економічного розвитку 

фермерських господарств (ФГ). Значення ФГ 

у підвищенні конкурентоспроможності 

аграрного виробництва. Фінансова допомога 

фермерським господарствам. Особливості 

організації та ведення обліку у ФГ 

2 2 
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1 2 3 4 

3 

Тема 3. Особливості обліку витрат 

виробництва в аграрних формуваннях 

Організація первинного, аналітичного і 

зведеного обліку витрат на виробництво 

продукції. Обчислення собівартості продукції 

основного виробництва. Обчислення 

собівартості продукції допоміжного 

виробництва 

2 4 

4 

Тема 4. Організація обліку біологічних 

активів та біологічних перетворень в 

сільськогосподарських підприємствах 

Економічна сутність біологічних активів, їх 

місія та функції у господарському процесі. 

Критичний аналіз положень МСБО 41 

«Сільське господарство» та П(С)БО 30 

Біологічні активи». Стан бухгалтерського 

обліку біологічних активів в 

сільськогосподарських підприємствах 

Рівненської області. Удосконалення обліку 

біологічних активів 

2 2 

5 

Тема 5. Облік товарних операцій: актуальні 

проблеми та рішення 

Особливості організації обліку торгівельних 

підприємств. Облік товарних операцій в 

роздрібні торгівлі. Облік товарних операцій в 

оптовій торгівлі. Товарний кредит: 

особливості оформлення договорів та облік. 

Проблеми обліку торговельної націнки. 

Повернення товарів: облік у покупця та 

продавця 

2 4 

6 

Тема 6. Актуальні питання обліку у сфері 

ресторанного господарства 

Особливості ціноутворення в ресторанному 

господарстві. Облік придбання сировини та 

товарів і виробництва готової продукції. Облік 

реалізації купівельних товарів та продукції 

власного виробництва. Особливості обліку в 

самостійних кондитерських цехах 

2 2 

 Разом  12 16 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

- - - - 

 
 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної 

форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 6 

год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС 

– 6 год. 

Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не 

викладаються на лекціях – 12 год. 

Усього – 24 год. 

 
8.1. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Науковий семінар, методика його 

підготовки та проведення 

Науковий семінар як ефективна форма 

організації навчання у вищій школі. Зміст і 

характеристика етапів наукового семінару. 

Особливості підготовки наукової доповіді та 

практичні методичні рекомендації щодо її 

оприлюднення. Ознайомлення з тематикою 

наукових семінарів згідно навчальної 

програми 

4 21 

2 

Тема 2. Проблеми та перспективи розвитку 

фермерських господарств 

Тенденції економічного розвитку фермерських 

господарств (ФГ). Значення ФГ у підвищенні  

4 21 
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1 2 3 4 

конкурентоспроможності аграрного 

виробництва. Фінансова допомога 

фермерським господарствам. Особливості 

організації та ведення обліку у ФГ 

  

3 

Тема 3. Особливості обліку витрат 

виробництва в аграрних формуваннях 

Організація первинного, аналітичного і 

зведеного обліку витрат на виробництво 

продукції. Обчислення собівартості продукції 

основного виробництва. Обчислення 

собівартості продукції допоміжного 

виробництва 

4 23 

4 

Тема 4. Організація обліку біологічних 

активів та біологічних перетворень в 

сільськогосподарських підприємствах 

Економічна сутність біологічних активів 

(БА), їх місія та функції у господарському 

процесі. Критичний аналіз положень МСБО 

41 «Сільське господарство» та П(С)БО 30 

Біологічні активи». Стан бухгалтерського 

обліку БА в сільськогосподарських 

підприємствах Рівненської області. 

Удосконалення обліку біологічних активів 

4 21 

5 

Тема 5. Облік товарних операцій: актуальні 

проблеми та рішення 

Особливості організації обліку торгівельних 

підприємств. Облік товарних операцій в 

роздрібні торгівлі. Облік товарних операцій в 

оптовій торгівлі. Товарний кредит: особи-

вості оформлення договорів та облік. Пробле-

ми обліку торговельної націнки. Повернення 

товарів: облік у покупця та продавця 

4 21 

6 

Тема 6. Актуальні питання обліку у сфері 

ресторанного господарства 

Особливості ціноутворення в ресторанному 

господарстві. Облік придбання сировини та 

товарів і виробництва готової продукції. 

Облік реалізації купівельних товарів та 

продукції власного виробництва. Особливості 

обліку в самостійних кондитерських цехах 

4 21 

 Разом  24 128 
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9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання навчальним 

планом не передбачено.  

 
 

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Під час практичних занять застосовується мультимедійна  

презентація (із застосуванням PowerPoint), роздатковий матеріал, 

дискусійне обговорення проблемних питань.  

 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями.  
На практичних заняттях оцінюються зміст доповіді, у якій 

висвітлено результати науково-пошукової роботи та форма її 

подання, вміння вступати в дискусію, висловлювати свої судження, 

аналізувати думки інших, відстоювати власні думки, аргументувати 

їх на основі наукових фактів. 
Підсумковий контроль знань – залік, що отримується 

студентом за підсумком набраних балів під час відвідування 

практичних занять.    

Усі контрольні заходи включено до 100-бальної шкали 

оцінювання. 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 

підсумкового контролів з навчальної дисципліни «Науковий 

семінар», є: 

− виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

− глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 
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− вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

− характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

− вміння аналізувати достовірність одержаних результатів; 

− вміння мислити, висловлювати свої судження, аналізувати 

думки інших; 

− вміння відстоювати власні думки, аргументувати їх на 

основі наукових фактів. 

Критерії оцінювання результатів поточної роботи (підготовка 

доповіді) проводиться у % від кількості балів, виділених на 

завдання, із заокругленням до цілого числа: 

− 0% – завдання не виконано; 

− 40% – завдання виконано частково та містить суттєві 

помилки методичного або розрахункового характеру; 

− 60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві 

помилки у розрахунках або в методиці; 

− 80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

− 100% – завдання виконано правильно, вчасно і без 

зауважень. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 

100-бальній шкалі. 

 

 

 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль №1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 

10 18 18 18 18 18 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 

екзамену 

90-100 

Зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 
Не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
Не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 
 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни включає 

завдання для проведення практичних занять. 

 

 
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова 

1. Малюга Н. М. Наукові дослідження в бухгалтерському обліку : 

[навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] 

/ За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ПП «Рута», 2003. – 

476 с. 

 

Допоміжна 

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : [підручник] / 

М.Т. Білуха. – К. : АБУ, 2002. – 480 с. 

2. Гончаров С.М. Студентські наукові дослідження в кредитно-

модульній системі організації навчального процесу : [навч.-

метод. посіб.] / С.М. Гончаров. – Рівне : НУВГП, 2006. – 127 с. 
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3. Максімова В.Ф., Козіна З.В., Стиренко Л.М., Степова Т.Г. Облік 

в галузях економіки : [навч. посібник] / За ред. Максімова В.Ф. – 

К. : Центр учбової літератури, 2010. – 496 с. 

4. Методичні рекомендації з планування, обліку й калькулювання 

собівартості (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, 

затверджені наказом Мінагрополітики України від 18.05.01 р. 

№132 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  

5. Методичні рекомендації про впровадження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку у сфері 

громадського харчування та побутових послуг, гармонізованих з 

міжнародними стандартами, затверджені наказом Міністерства 

економіки та з питань європейської інтеграції України від 

17.06.2003 р. № 157 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  

6. Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : [підручник] / М.І. 

Пилипчук, А.С. Григор’єв, В.В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 

270 с. 

7. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://proaudit.com.ua 

9. Правила роботи закладів (підприємств) ресторанного 

господарства : наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України 24.07.2002 р. N 219 / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

10. Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями : постанова 

КМУ від 30.06.1996 р. №854 (редакцiя вiд 18.08.2005 р.) / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

11. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України  

від 6 липня 1995 року №266 / [Електронний ресурс] // Режим 

доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

12. Про захист прав споживачів : Закон України (В редакції 

Закону № 3161-IV (3161-15) від 01.12.2005) / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  
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13. Про стандартизацію і сертифікацію : Декрет кабінету міністрів 

України  (остання редакцiя вiд 30.04.2011 р.) / [Електронний 

ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

14. Про фермерське господарство : Закон України від 19.06.03 р. 

№973-ІV / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua  

15. Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої 

сировини : Закон України вiд 06.09.2005 № 2809-IV / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua  

16. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : [навч. посіб.] / 

В.І. Романчиков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 254 с. 

 

 
13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних 

занять та самостійної роботи із навчальної дисципліни «Науковий 

семінар» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/3286/ 

2. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 

6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.libr.rv.ua/ 

3. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, 

вул. Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://cbs.rv.ua/ 

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 

75) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 

(http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


