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Загальна інформація 

 

Викладачі Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Профайл 

викладачів 

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna)  

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Малюга Н.М. (https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/; 

https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Інстаграм 

Малюга Н.М. (@NatalyaMaluga ) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

LinkedIn 

Малюга Н.М. (NatalyaMaluga) 

E-mail Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Малюга Н.М. (067 9587165) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Малюга Н.М. – щочетверга з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 

Мороз Ю.Ю. – друга і четверта п’ятниця кожного місяця з 12.00 до 

13.00, ауд. 98 

Онлайн у Viber 

Малюга Н.М. – віторок та четвер з 14.00 до 18.00 

Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

 

https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
mailto:n_maluga@ukr.net
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Анотація 

Консультування полягає у наданні кваліфікованими фахівцями професійної 

допомоги щодо вирішення актуальних проблем у діяльності клієнта з метою 

підвищення ефективності його функціонування.  

У результаті проведеного консультування у власність клієнта переходить 

консультаційна послуга, яка є особливого роду інтелектуальним продуктом. Як і будь-

який інший продукт, консультаційні послуги мають свій життєвий цикл: стадії 

проектування і розробок, апробації, випуску на ринок, зростання, зрілості, насичення і 

занепаду. Цей процес має також і часову визначеність, оскільки деякі послуги 

застарівають, і їх слід замінювати, а деякі послуги з'являються, і їх слід 

упроваджувати.  

Специфіка консультаційної послуги пов’язана з її об’єктивною невідчутністю, 

непомітністю та відсутністю завершеної матеріальної форми. Тому тотожні 

консультаційні продукти двох консалтингових фірм можуть суттєво різнитися не 

тільки за формою, але й мати різну методологію здійснення та зміст. Замовник може 

оцінити якість наданої послуги або лише після завершення процесу консультування, 

або навіть через певний проміжок часу. 

Дорадницька діяльність важлива в умовах здійснення широкомасштабної 

аграрної реформи, коли є нагальна потреба у створенні ефективної системи 

розповсюдження сільськогосподарських знань та інформації в аграрному секторі 

економіки України та розвитку інформаційно-консультаційного обслуговування 

сільськогосподарських товаровиробників і населення.  

Система дорадництва забезпечує реалізацію інноваційної, наукової, освітньої і 

соціальної функції, поєднує науку, освіту і агропромислове виробництво, виступає 

каталізатором науково-технічного прогресу в сільському господарстві, сприяє 

розповсюдженню нових знань і є необхідною в сучасних соціально-економічних 

умовах. 

Послуги, які надаються в процесі консультаційно-дорадчої діяльності, можуть 

набувати таких форм:  

– аналітична діяльність (аналіз і оцінка внутрішньої господарської і фінансової 

діяльності підприємства-клієнта, аналіз інвестиційних проектів, дослідження 

діяльності конкурентів, ринків збуту, динаміки цін і т. д.);  

– прогнозування (на основі проведеного аналізу та використання консультантом 

методик складання прогнозів за вказаними вище напрямами); 

– консультації за найширшим колом питань, що стосуються як бізнесу клієнта, 

так і ринку загалом;  

– участь у діяльності підприємства-замовника (формування стратегії, 

розв’язання сукупності проблем, що пов'язані із організацією управління різних сфер 

діяльності підприємства, а також розроблення та впровадження інформаційних 

систем, системна інтеграція і т. д.). 

Фахівці з обліку і оподаткування можуть виконувати роботи в сфері 

консультаційно-дорадчої діяльності за КВЕД: 

69.20 «Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування»: облік комерційних операцій компаній та фізичних осіб; 

підготовку або аудит фінансових рахунків; перевірку рахунків та підтвердження їх 

точності; складання податкових декларацій для приватних осіб або підприємств; 

консультаційні послуги та послуги з представництва клієнтів у податкових органах;   
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70.10 «Діяльність головних управлінь (хед-офісів)» – спостереження й 

управління різними підрозділами компанії або підприємства; здійснення 

стратегічного й організаційного планування та прийняття рішень щодо ролі компанії 

або підприємства; встановлення оперативного контролю й управління щоденними 

операціями відповідних підрозділів. Цей КВЕД включає діяльність: головних 

управлінь (хед-офісів);  централізованих адміністративних офісів; корпоративних 

офісів; районних і регіональних офісів; допоміжних офісів з управління; 

70.22 «Консультування з питань комерційної діяльності й керування» - надання 

консультаційних послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та 

іншим організаціям з питань керування, корпоративного стратегічного й 

оперативного планування, визначення напрямів розвитку бізнесу, управління змінами, 

зниження собівартості та інших фінансових питань, маркетингових цілей і політики, 

кадрової політики, стратегії виплат компенсацій і пенсій, планування виробництва та 

контролю. 

Надання комерційних послуг може включати консультування, управлінську й 

організаційну підтримку компаній і громадських організацій відносно: 

– проектування методики бухгалтерського обліку та правил, програм ведення 

звітності, процедур контролю виконання кошторису; 

– консультування та підтримки компаній і громадських організацій у сфері 

планування, організаційних заходів, забезпечення ефективності та контролю, 

інформації з питань управління тощо. 

 

2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Практична підготовка 

(практичний тренінг) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістових модулів – 2 Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90  

 

Освітня програма «Облік і 

оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

- - 

Тижневих годин для 

денної форми навчання 

– 3, самостійна робота 

студента – 7 

 

Рівень вищої освіти: магістр 

Практичні 

30 год. 10год. 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

Форма контролю: залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30/60 для заочної 

форми навчання – 10/80. 

https://evrovektor.com/kved/2010/451/Dijalnist-golovnih-upravlin-khed-ofisiv
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3. Мета  та завдання  

Мета практичного тренінгу – озброєння студентів необхідними практичними 

навичками, які дозволять розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

оцінювання господарських операцій. 

Завдання практичного тренінгу 

 у сфері оціночної діяльності: 

- користуватися стандартами оціночної діяльності;  

- використовуючи методичні підходи оцінювати нерухоме майно, машини і 

обладнання, нематеріальні активи, підприємства;  

- користуватися принципами оцінки;  

- організовувати процес оцінки, виступати у ролі експерта під час укладання 

угоди на предмет проведення експертної оцінки;  

- складати звіт про оцінювання об’єктів власності. 

 у сфері аналітичної діяльності суб’єктів господарювання: 

- вирішувати аналітичні задачі з використанням прогресивних методів та 

прийомів економічного аналізу;  

- аналізувати виробництво та реалізацію продукції, витрати і собівартість 

підприємства, використання трудових, матеріальних ресурсів та довгострокових 

активів підприємства, його фінансовий стан та фінансові результати;  

- досліджувати, оцінювати і мобілізувати визначені резерви;  

- розробляти заходи, спрямовані на підвищення ефективності діяльності;  

- оцінювати та аналізувати конкурентоспроможність підприємства та його 

продукції. 

 

4. Результати навчання  

Практичний тренінг надасть можливість студентам оволодіти наступними 

компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за практичним тренінгом відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 
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СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції 

у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю, оподаткування. 

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 

митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів 

облікової інформації в управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР 07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР14.Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 
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аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  у  

професійну діяльність та господарську практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 

мовами. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з практичного тренінгу визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст практичного тренінгу 

Модуль І. Консультаційна діяльність з економічних питань розвитку бізнесу 
Тема 1. Створення та вдосконалення системи управління фінансами.  

Розробка ефективної системи контролю над дотриманням планових показників, 

залученими ресурсами, своєчасністю і правильністю здійснення платежів. Виявлення 

взаємозв'язку між окремими блоками фінансового управління. Здійснення 

перегрупування і функціонального обліку витрат, що дозволять виконувати 

розрахунки беззбитковості підприємства. Уведення інтегрованого фінансового 

планування, контролю і перспективних оцінок руху ресурсів, грошових коштів, 

прибутку, залучених засобів, інвестицій, податків. Надання системі управління 

фінансами провідної ролі. Розробка системи управління фінансами, яка органічно 

об'єднує підсистеми управління витратами, прибутком, грошовими потоками, 

залученими засобами, дебіторською і кредиторською заборгованостями та 

інвестиціями. Створення нових підсистем управління фінансовими ресурсами шляхом 

поєднання аналітичних, планово-прогнозних і контрольних блоків. Розроблення 

організаційної структури управління через формування органів управління центрами 

витрат і центрами прибутку та регламентації їхньої діяльності. Підготовка 

інформаційної та розрахунково-аналітичної бази для підтримки управлінських 

рішень, їх оцінки, моніторингу фінансово-економічного стану.  

Тема 2. Розроблення системи бюджетування.  

Види планування (оперативне, тактичне, стратегічне) в їх взаємозв'язку як для 

підприємства загалом, так і для окремих структурних одиниць. Ефективне управління 

дебіторською і кредиторською заборгованостями; забезпечення контролю над 

витратами виробництва і раціональним використанням матеріальних ресурсів і праці. 

Формування раціональної структури збуту. Оптимізація потоку грошових коштів. 

Прогнозування фінансових результатів і фінансового стану. Формування оптимальної 

податкової, інвестиційної, кредитної політики. Забезпечення отримання необхідного 

розміру прибутку і обсягу вільних грошових коштів. Забезпечення прийнятного рівня 
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ліквідності та платоспроможності. Оптимізацію структури капіталу.  

Тема 3. Оцінка інвестиційних і  податкових проектів, фондовий  консалтинг та 

їх супровід 

Фандрайзинг (пошук інвестування). Розробка інвестиційної стратегії 

підприємства. Виявлення інвестиційних потреб клієнта та їх кількісна формалізація у 

вигляді інвестиційних проектів. Складання техніко-економічного обґрунтовування 

інвестиційних проектів підприємства. Розрахунок фінансової окупності інвестиційних 

проектів для залучення сторонніх інвесторів. Пошук джерел фінансування 

інвестиційних програм. Оцінка вартості бізнесу з метою залучення стратегічних 

інвесторів, продажу бізнесу, емісії акцій. Фінансове посередництво. Надання емітенту 

послуг з підготовки проспекту цінних паперів, у тому числі розробка бізнес-плану, 

вибір та розробка фінансових інструментів, систематизація наданої емітентом 

інформації про його фінансово-господарську діяльність, про цінні папери і т. д. 

Контроль за дотриманням умов розміщення, передбачених рішенням про випуск 

(додатковий випуск), при розміщенні цінних паперів. Розробка програм фінансового 

оздоровлення підприємств (збільшення продажів, оптимізація збутової діяльності; 

зниження витрат і генерації позитивних потоків; аналіз і розробка бізнес-планів, 

планів санації, реструктуризації, техніко-економічних обґрунтувань). Фондовий 

консалтинг. Розробка спеціальних податкових проектів. Розробка спеціальних 

методик, пов'язаних з урахуванням податків, мінімізацією оподаткування при 

конкретних ситуаціях і умовах. Надання допомоги у відстоюванні інтересів клієнта в 

суперечці з податковими органами, формуючи його аргументовану позицію. 

Тема 4. Аудиторська діяльність. 

Проведення аудиторських перевірок фінансової звітності та іншої документації 

підприємства-клієнта відповідно до міжнародних стандартів і вітчизняного 

законодавства. Консультування (у тому числі до проведення аудиту) і діагностичного 

обстеження. Постановки, налагодження і ведення бухгалтерського обліку відповідно 

до вітчизняних і міжнародних стандартів. Складання декларацій про доходи і 

бухгалтерської звітності. Здійснення аналізу і планування господарсько-фінансової 

діяльності клієнта. Проведення аналізу ділових операцій, ефективності структури 

капіталу, перспектив компаній в отриманні більшого прибутку. Створення 

інформаційних систем бухгалтерського обліку. Навчання персоналу компанії-

замовника.  

Тема 5. Розробка облікової політики. 

Формування питань консультативного характеру щодо ведення бухгалтерського 

обліку в системі національних і міжнародних стандартів. Методи оцінки вибуття 

запасів. Періодичність визначення середньозваженої собівартості одиниці запасів. 

Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат, ведення окремого 

субрахунку обліку транспортно-заготівельних витрат. Методи амортизації основних 

засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, а також 

довгострокових біологічних активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони 

обліковуються за первісною вартістю. Вартісні ознаки предметів, що входять до 

складу малоцінних необоротних матеріальних активів. Підходи до переоцінки 

необоротних активів. Застосування класів 8 та 9 Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. Підходи до періодичності зарахування сум дооцінки необоротних активів 

до нерозподіленого прибутку. Метод обчислення резерву сумнівних боргів (у разі 

потреби - спосіб визначення коефіцієнта сумнівності). Перелік створюваних 
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забезпечень майбутніх витрат і платежів. Порядок виплат, які здійснюються за 

рахунок прибутку (для державних і комунальних підприємств). Порядок оцінки 

ступеня завершеності операцій з надання послуг. Сегменти діяльності, пріоритетний 

вид сегмента, засади ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках. Перелік 

і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу. Перелік і 

склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг). 

Порядок визначення ступеня завершеності робіт за будівельним контрактом. Дата 

визначення придбаних в результаті систематичних операцій фінансових активів. База 

розподілу витрат за операціями з інструментами власного капіталу. Кількісні критерії 

та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті 

фінансової звітності. Періодичність відображення відстрочених податкових активів і 

відстрочених податкових зобов'язань. Критерії розмежування об'єктів операційної 

нерухомості та інвестиційної нерухомості. Підходи до класифікації пов'язаних сторін. 

Дата включення простих акцій, випуск яких зареєстровано, до розрахунку 

середньорічної кількості простих акцій в обігу. Дата первісного визнання 

необоротних активів та групи вибуття як утримуваних для продажу. Складання 

окремого балансу філіями, представництвами, відділеннями та іншими 

відокремленими підрозділами підприємства. Періодичність та об'єкти проведення 

інвентаризації. Визначення одиниці аналітичного обліку запасів. Спосіб складання 

звіту про рух грошових коштів. Підходи до віднесення витрат, пов'язаних з 

поліпшенням об'єкта основних засобів, до первісної вартості або витрат звітного 

періоду. Оформлення облікової політики як внутрішнього нормативного документу 

бізнесових структур. 

Модуль ІІ. Дорадча діяльність в аграрному секторі економіки  
Тема 1. Суть дорадництва. Місце дорадництва в системі управління АПК та 

його інформаційного забезпечення.  

Історія розвитку аграрного консалтингу в різних країнах світу. Основні моделі 

агроконсалтингової діяльності. Поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності в 

аграрному секторі економіки України. Дорадчі служби Мінагрополітики, Української 

академії аграрних наук, управлінь сільського господарства і продовольства обласних 

та районних державних адміністрацій. Інформаційне забезпечення 

сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні.  

Тема 2. Теоретичні та методологічні основи дорадництва у сільському 

господарстві.  

Мета та завдання сільськогосподарського дорадництва. Закон України "Про 

сільськогосподарську дорадчу діяльність". Суб'єкти та об'єкти консультування. Умови 

успішного розвитку діяльності сільськогосподарських дорадчих служб.  

Інфраструктура агроконсалтингових послуг в Україні  

Тема 3. Методи інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності та 

особливості їх застосування.  

Масові методи розповсюдження інформації. Групові методи навчання і 

консультування. Характеристика лекційних методів навчання. Методика організації 

та порядок проведення Дня поля. Особливості використання в консалтингу групових 

обговорень. Індивідуальні методи роботи із сільськогосподарськими 

товаровиробниками. Методи експрес-аналізу і консультування з економічних та 

фінансових питань. Методи консультування з економічної оцінки технологій в АПК. 

Методи аналізу та консультування з інвестиційної діяльності. Приклади розрахунків 

цінності грошів у часі. Використання сучасних інформаційних технологій в 
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сільськогосподарській дорадчій діяльності. WEB – технології і прикладні 

інформаційні технології та їх застосування в сільськогосподарській дорадчій 

діяльності  

Тема 4. Види дорадчих послуг та їх оплата. Маркетинг дорадчих послуг.  

Види сільськогосподарських дорадчих послуг. Джерела фінансування дорадчої 

діяльності. Поняття маркетингу сільськогосподарських дорадчих послуг. Попит та 

пропозиції на ринку консалтингових послуг. Взаємодія консультанта та клієнта. 

Професіоналізм у консультуванні. Кодекс консультанта. Цінова політика 

консалтингових фірм.  

Тема 5. Організаційні аспекти формування кадрового забезпечення дорадчих 

служб в АПК.  

Види організаційно-правових форм агроконсалтингового бізнесу. Управління 

агроконсалтинговими формуваннями. Принципи добору кадрів до 

сільськогосподарських дорадчих служб. Планування кар'єри та мотивація праці 

консультантів. 

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Консультаційна діяльність з 

економічних питань розвитку бізнесу 

46 16 30 

1. Створення та вдосконалення системи управління 

фінансами 

8 2 6 

2. Розроблення системи бюджетування 8 2 6 

3. Оцінка інвестиційних і  податкових проектів, 

фондовий  консалтинг та їх супровід 

10 4 6 

4. Аудиторська діяльність 10 4 6 

5. Розробка облікової політики 10 4 6 

Змістовий модуль ІІ. Дорадча діяльність в 

аграрному секторі економіки 

44 14 30 

1. Організаційні аспекти формування кадрового 

забезпечення дорадчих служб в АПК 

8 2 6 

2. Види дорадчих послуг та їх оплата. Маркетинг 

дорадчих послуг 

10 4 6 

3. Методи інформаційно-консультаційної 

(дорадчої) діяльності та особливості їх 

застосування 

8 2 6 

4. Теоретичні та методологічні основи дорадництва 

у сільському господарстві 

10 4 6 

5. Суть дорадництва. Місце дорадництва в системі 

управління АПК та його інформаційного 

забезпечення 

8 2 6 

Всього годин 90 30 60 
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6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль І. Консультаційна діяльність з 

економічних питань розвитку бізнесу 

45 5 40 

1. Створення та вдосконалення системи управління 

фінансами 

9 1 8 

2. Розроблення системи бюджетування 9 1 8 

3. Оцінка інвестиційних і  податкових проектів, 

фондовий  консалтинг та їх супровід 

9 1 8 

4. Аудиторська діяльність 9 1 8 

5. Розробка облікової політики 9 1 8 

Змістовий модуль ІІ. Дорадча діяльність в 

аграрному секторі економіки 

45 5 40 

1. Організаційні аспекти формування кадрового 

забезпечення дорадчих служб в АПК 

9 1 8 

2. Види дорадчих послуг та їх оплата. Маркетинг 

дорадчих послуг 

9 1 8 

3. Методи інформаційно-консультаційної 

(дорадчої) діяльності та особливості їх 

застосування 

9 1 8 

4. Теоретичні та методологічні основи дорадництва 

у сільському господарстві 

9 1 8 

5. Суть дорадництва. Місце дорадництва в системі 

управління АПК та його інформаційного 

забезпечення 

9 1 8 

Всього годин 90 10 80 

 

 

6.4. Практичні завдання  

6.4.1. Практичні завдання за Модулем 1. «Консультаційна діяльність з 

економічних питань розвитку бізнесу»  

Заняття 1. Формування складу робіт консультаційного процесу  

1. Фази консультування: підготовка, діагностика, планування дій, 

впровадження, завершення.  

2. Етапи підготовчої фази консультування: перший контакт з клієнтом, 

попередній діагноз проблеми, планування завдання,  пропозиція клієнту відносно 

завдання, контракт на консультування.  

3. Етапи діагностичної фази консультування: виявлення фактів, аналіз і синтез 

фактів, детальне вивчення проблеми.  

4. Етапи фази планування дій консультування: напрацювання рішень, 

оцінювання альтернативних варіантів, пропозиції клієнту, планування впровадження 

змін.  
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5. Етапи фази впровадження консультування: допомога в реалізації змін, 

корекція пропозицій, навчання, розвиток навичок.  

6. Етапи фази завершення консультування: оцінювання, кінцевий звіт, 

розрахунки за зобов'язаннями, плани на майбутнє, завершення роботи консультанта 

Заняття 2. Створення та вдосконалення системи управління фінансами 

1. Розробка ефективної системи контролю над дотриманням планових 

показників, залученими ресурсами, своєчасністю і правильністю здійснення платежів.  

2. Розробка системи управління фінансами, яка органічно об'єднує підсистеми 

управління витратами, прибутком, грошовими потоками, залученими засобами, 

дебіторською і кредиторською заборгованостями та інвестиціями.  

3. Створення нових підсистем управління фінансовими ресурсами шляхом 

поєднання аналітичних, планово-прогнозних і контрольних блоків.  

4. Розроблення організаційної структури управління через формування органів 

управління центрами витрат і центрами прибутку та регламентації їхньої діяльності.  

5. Підготовка інформаційної та розрахунково-аналітичної бази для підтримки 

управлінських рішень, їх оцінки, моніторингу фінансово-економічного стану.  

Заняття 3. Розроблення системи бюджетування. 

1. Види планування (оперативне, тактичне, стратегічне) в їх взаємозв'язку як 

для підприємства загалом, так і для окремих структурних одиниць.  

2. Формування раціональної структури збуту.  

3. Оптимізація потоку грошових коштів.  

4. Прогнозування фінансових результатів і фінансового стану.   

5. Формування оптимальної податкової, інвестиційної, кредитної політики.  

6. Забезпечення отримання необхідного розміру прибутку і обсягу вільних 

грошових коштів.  

7. Забезпечення прийнятного рівня ліквідності та платоспроможності.  

8. Оптимізацію структури капіталу.  

Заняття 4. Оцінка інвестиційних і  податкових проектів, фондовий  консалтинг 

та їх супровід. 

1. Виявлення інвестиційних потреб клієнта та їх кількісна формалізація у 

вигляді інвестиційних проектів.  

2. Розрахунок фінансової окупності інвестиційних проектів для залучення 

сторонніх інвесторів.  

3. Пошук джерел фінансування інвестиційних програм.  

4. Оцінка вартості бізнесу з метою залучення стратегічних інвесторів, продажу 

бізнесу, емісії акцій.  

5. Фінансове посередництво.   

6. Розробка спеціальних податкових проектів.  

7. Розробка програм фінансового оздоровлення підприємств (збільшення 

продажів, оптимізація збутової діяльності; зниження витрат і генерації позитивних 

потоків; аналіз і розробка бізнес-планів, планів санації, реструктуризації, техніко-

економічних обґрунтувань).  
Заняття 5. Аудиторська діяльність. 

1. Проведення аудиторських перевірок фінансової звітності та іншої 

документації підприємства-клієнта відповідно до міжнародних стандартів і 

вітчизняного законодавства.  

2. Постановки, налагодження і ведення бухгалтерського обліку відповідно до 

вітчизняних і міжнародних стандартів.  
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3. Складання декларацій про доходи і бухгалтерської звітності.  

4. Здійснення аналізу і планування господарсько-фінансової діяльності клієнта.  

5. Проведення аналізу ділових операцій, ефективності структури капіталу, 

перспектив компаній в отриманні більшого прибутку.  

6. Створення інформаційних систем бухгалтерського обліку.  

7. Навчання персоналу компанії-замовника.  

Заняття 6. Розробка облікової політики. 

1. Формування питань консультативного характеру щодо ведення 

бухгалтерського обліку в системі національних і міжнародних стандартів.  

2. Обґрунтування методів оцінки вибуття запасів.  

3. Обґрунтування методів амортизації основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, а також довгострокових біологічних 

активів та інвестиційної нерухомості, у разі якщо вони обліковуються за первісною 

вартістю.  

4. Обґрунтування вартісних ознак предметів, що входять до складу малоцінних 

необоротних матеріальних активів.  

5. Обґрунтування застосування класів 8 та 9 Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. 

6. Обґрунтування методів обчислення резерву сумнівних боргів. 

7. Обґрунтування переліку і складу змінних і постійних загальновиробничих 

витрат, бази їх розподілу.  

8. Обґрунтування сегментів діяльності, пріоритетний вид сегмента, засади 

ціноутворення у внутрішньогосподарських розрахунках.  
 

 

6.4.2. Практичні завдання за Модулем 2. «Дорадча діяльність в аграрному 

секторі економіки» 

Заняття 1. Поняття сільськогосподарської дорадчої діяльності.  

Становлення дорадчої діяльності в аграрному секторі України. Суб'єкти 

дорадчої діяльності. 

Заняття 2. Інтернет-ресурси в дорадчій діяльності.  

Перелік інформаційних ресурсів. Державна служба статистики України. 

Заняття 3. Особливості діяльності дорадчих служб в Україні.  

Права та обов’язки суб’єктів дорадчої діяльності. Структура дорадчої служби. 

Заняття 4. Впровадження результатів наукових досліджень у виробництва.  

Планування демонстраційних заходів. Доведення наукової інформації до 

клієнта. 

Заняття 5. Використання інформації в дорадчій діяльності.  

Вимоги до бази даних інформації. Структура системи розповсюдження знань 

Заняття 6. Правила ведення переговорів.  

Міжособистісне спілкування. Способи та прийоми психологічного впливу 

Заняття 7. Організація консультаційного процесу.  

Схема процесу консультування. Фази консультаційного процесу. Оцінка 

ефективності дорадчої служби. 

Заняття 8. Застосування SWOTаналізу.  

Значення і структура SWOT-аналізу. Переваги методу. 

Заняття 9. Методи освітньої діяльності.  
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Мозковий штурм. Метод аналізу конкретних ситуацій. 

Заняття 10. Масові методи дорадчої діяльності.  

Масові методи розповсюдження інформації. Телебачення та радіо в діяльності 

дорадників. 

Заняття 11. Застосування методики «часткових бюджетів».  

Особливості методики «часткових бюджетів». Структура часткового бюджету. 

Заняття 12. Групові методи навчання.  

Ділова дискусія, демонстрація. Лекційна робота. Організація семінару. 

Заняття 13. Особливості навчання дорослих.  

Поняття про формальну і неформальну освіту. Дорадництво як метод навчання 

дорослих. 

Заняття 14. Кадрове забезпечення дорадчих служб.  

Підбір персоналу. Способи атестації працівників 

Заняття 15. Маркетинг дорадчих послуг.  

Види дорадчих послуг та визначення їх ціни. Бізнес-планування дорадчої 

служби. Фінансування дорадчої діяльності. 

 

 

6.5.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної практики здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

6.5.1. Методи навчання  

Практичний тренінг передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні оглядові лекції, лекції-обговорення із використанням 

електронних засобів навчання (мультимедійне обладнання);  

2. Дискусії та семінари (індивідуальна та групова форма роботи);  

3. Ділові ігри (групова форма роботи);  

4. Опитування усні та письмові, в тому числі із використанням електронних 

засобів навчання (в тому числі, власних мобільних пристроїв);  

5. Практико-орієнтоване навчання, використання електронних засобів навчання 

для отримання зворотного зв’язку.  

 

В процесі навчальної практики застосовуються словесні, наочні та практичні 

методи навчання.  

Словесні і наочні використовуються під час лекцій та інструктажів, практичні 

при проведенні практичних робіт.  

Під час проведення лекцій використовуються такі словесні методи як розповідь, 

пояснення та наочні методи: ілюстрація, демонстрація.  

Під час проведення практичних занять застосовуються наочні спостереження та 

словесні бесіди: вступні, поточні, репродуктивні, евристичні, підсумкові; студентами 

виконуються вправи: тренувальні, творчі, усні, практичні, розрахункові. 

 

6.6. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 
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письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (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 повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 

6.7. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 
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Форми контролю Змістовні модулі Теми 
Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4 6 10 

5 6 10 

Разом 30 50 

ІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 6 10 

4 6 10 

5 6 10 

Разом 30 50 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 

здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

 

6.8. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань 

 студентів за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

6.8.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

 

 

6.8.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

 

6.8.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових балів 

за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 
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навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 

тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 

кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

 

6.8.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 

від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  

задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується. 
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