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Вступ 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів із спеціальності  071 «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація професійної 

підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

Міждисциплінарні зв’язки: бухгалтерський облік, фінансовий облік, 

оподаткування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою навчальної дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів за 

професійним спрямовуванням з обліку і оподаткування системних знань з 

концептуальних основ з обліку і оподаткування, системи вищої економічної 

освіти для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої 

професії. Дати студентам загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і 

роль в системі економічних відносин, ознайомити з правами, обов'язками і 

відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку, з основними 

вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

Основними завданнями дисципліни є: мати загальне поняття про 

бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин;  

ознайомитись з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, які 

здійснюють ведення обліку; ознайомитись з основними вимогами до організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні та практичні аспекти 

організації професійної підготовки з урахуванням світових освітніх тенденцій. 

В процесі вивчення курсу передбачається вирішення таких завдань: 

знати:  

− основні поняття та визначення з історії виникнення та розвитку 

бухгалтерського обліку;  

− сучасні вимоги до фахівців з обліку і оподаткування, нормативне 

регулювання бухгалтерського обліку в Україні; 

− основні положення міжнародних освітніх стандартів для професійних 

бухгалтерів;  

– основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і 

оподаткування»; 

вміти: 

– застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для 

професійних бухгалтерів при професійній підготовці;  

– розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками;  

– застосовувати на практиці здобуті навики зі складання резюме;  

– практично використовувати отримані знання з планування кар’єрного 

розвитку.   

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години 3 кредити ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни   

Змістовий модуль 1. Облік і оподаткування: основні поняття, сфера 

діяльності  людей, галузь науки. 

Тема 1. Організація бізнесу в Україні. Сутність бізнесу та його види. 

Підприємство як організаційна структура підприємництва. Господарські 

товариства в Україні. Принципи та умови організації бізнесу в Україні 

Тема 2. Бухгалтерський облік: мова бізнесу.  Бухгалтерський облік: сутність, 

ціль і роль в сучасному житті. Види бухгалтерського обліку. Історія 

бухгалтерського обліку. Сучасний бухгалтерський облік.   

Тема 3. Професія бухгалтера.  Основні професійні вимоги до бухгалтерів та їх 

функціональні обов’язки. Посади, які займають фахівці з обліку і оподаткування. 

Завдання, обов'язки, професійні знання та кваліфікаційні вимоги до фахівців                              

з обліку і оподаткування. Сучасні професійні вимоги до бухгалтерів. 

Тема 4. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів та 

професійні організації.  Зміст Міжнародних освітніх стандартів для бухгалтерів. 

Кодекс етики професійних бухгалтерів. Міжнародні й національні професійні 

організації бухгалтерів. 

   

 

Змістовний модуль 2. Підготовка фахівців зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» та їх кар’єрний розвиток.  

Тема 5. Система оподаткування в Україні.  Податки: основна термінологія, 

цілі і ефекти. Відношення між базою, ставкою і доходом. Історія податків. 

Місцеві податки. Державні податки.  

Тема 6. Аналіз господарської діяльності.  Основні поняття та роль 

економічного аналізу. Історія розвитку економічного аналізу. Мета, завдання та 

основні категорії економічного аналізу. Зв’язок економічного аналізу з іншими 

дисциплінами 

Тема 7. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи. Процес кар’єрного 

розвитку. Кроки та етапи пошуку роботи. Кроки самооцінки. Проведення повної 

самооцінки.  

Тема 8. Підготовка фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування» в НТУ 

«ХПІ». Навчальний план. Навчальна і робоча програми кафедри економічного 

аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Організація контролю якості знань студентів. 

Державна атестація студентів. 
 

3. Рекомендована література 

1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического 

анализа. М.: Финансы и статистика, 2007. 

2. Белецкий М. Менеджмент. Деловая карьера / М. Белецкий. – Мн.: Вища 

школа, 2001. – 302 с. 

3. Боримська К.П., Глущук О.М., Собчак Б., Дударєва К.О., Яковець Г.Ю. 

Основи бізнесу для бухгалтерів: Навчальний посібник/ За ред. Ф.Ф.Бутинця, Ч.1. - 

Ж.: ЖДТУ, 2009. - 288с. 
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4. Бралатан В.П. Професійна етика / Бралатан В.П. Гуцаленко Л.В. Здирко 

Н.Г.. Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2011.- 252с. 

5. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського учета: Підручник для вузів. − 

Житомир: ЖІТІ, 2000. 

6. Бухгалтерський облік в Україні: Теорія і практика / під ред. 

А.Н.Коваленко. − Дніпропетровськ: ТОВ Баланс-Клуб, 2003. − 528 с. 

7. Вигівська І.М. Cутність і класифікація професійних ризиків облікового 

персоналу / Вигівська І.М. // ВІСНИК ЖДТУ/ Економічні науки. – 2010. – № 4 

(54). – С. 40-43. 

8. Войтоловский Н. В., Калинина А. П., Мазурова И. И. Экономический 

анализ: Основы теории. Комплексный анализ. М.: Высшее образование, 2011. 

9. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник / Т.В. Момот, О.В. 

Харламова, Г.М. Бреславська; Харк. нац. кад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. 

– 317 с. 

10. Гинзбург А. И. Экономический анализ: учебник. СПб.: Питер, 2008. 

11. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. −К.: 

А.С.К., 2010. − 272 с. 

12. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 

1 "Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності". 

Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, 

які є загальними для всіх видів економічної діяльності". - Краматорськ: Центр 

продуктивності, 2001. - 262 с. 

13. Дрозд І. Регламентація норм професійної етики в системі фінансово - 

економічного контролю/ Дрозд І.// Економіст. - 2005. - № 11. - С. 70-72. 

14. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием 

национальных стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. − К.: А.С.К., 2011. 

− 848 с. 

15. Закон України ―Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом‖ 

16. Закон України ―Про акціонерні товариства‖ 

17. Закон України ―Про господарські товариства‖ 

18. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учеб, пособие для 

студ. высш. учеб, заведений. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр Академия, 

2007. 240 с. 

19. Іванюта С.М., Іванюта В.Ф. Підприємництво та бізнес-культура: 

Навчальний посібник. - К.: Центр навч. л-ри, 2007. - 288с. 

20. Кадыров Ф. Н. Общие понятия о финансовом анализе // Менеджер 

здравоохранения. - 2008. - № 5. - С. 45-52. 

21. Качковский С. В. Содержание и задачи экономического планирования и 

анализа деятельности предприятия // Экономист. - 2012. - № 4. - С. 29-34. 

22. Клементс С., Доннеллан М Аутсорсинг бизнес-процессов. Пер.с англ. – 

М.: Вершина, 2006. 

23. Климова Н. В. Экономический анализ : теория, задачи, тесты, деловые 

игры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М. : 

Вузовский учебник , 2011. – 282 с. 
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24. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. М.: Велби; Проспект, 2008. 

25. Когденко В. Г. Экономический анализ: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 

26. Комаров Е. Управление карьерой / Е. Комаров // Управление 

персоналом. – 1999. – № 1. - С. 37-42. 

27. Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. Основи 

бізнесу: навч. посібник. — К. : ВЦ "Академія", 2009. — 384c. 

28. Левицька С.О.. Професійний рівень бухгалтера: критерії оцінки, вимоги 

до підготовки, система підвищення кваліфікації / Левицька С.О. // Наукові 

записки. Серія «Економіка». – 2010. - Випуск 13. - С.230-235. 

29. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 

30. Лукашевич Н. Деловая карьера как проблема менеджмента / Н. 

Лукашевич // Персонал. – 1998. – №1. – С. 46–53. 

31. Метелиця В.М. Тенденції розвитку бухгалтерської освіти / В.М. 

Метелиця // Облік і фінанси АПК. – 2010. - №4. – С.98-102. 

32. Моисеева Н.М., Малютина О.М., Москвина И.А. Аутсорсинг в развитии 

делового партнерства. М: Финансы и статистики, 2010. 

33. Мочерний С.В., Устенко О.А. Основи економічної теорії: навч. 

посібник. — 3-тє вид., стер. — К. : Видавничий Центр "Академія", 2009. — 504с. 

34. Наказ Державного комітету з питань технічного регулювання й 

споживчої політики «класифікатор професій ДК 003: 2005» № 375 від 26.12.2005 

р. 

35. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. 

Бутинця, К.В. Романчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 

364 с. 

36. Пласкова Н. С. Экономический анализ: учебник. М.: Эксмо, 2010. 

37. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

учебник. М.: Инфра-М, 2008. 

38. Соколов Л.В. Бухгалтерський облік. Від витоків до наших днів. - М.: 

ЮН ІТІ, 1996. – 270 с. 

39. Стратегія застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні, затв. Розпорядженням КМУ від 24 жовтня 2007 р. № 911-р. [Ел ресурс]. 

Режим доступу:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/911-2007.  

40. Сук Л.К. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. 

Сук. – 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. – 507 с.  

41. Чалдаева Л. А. Экономика предприятия : учебник. – М. : Юрайт , 2011. - 

348 с. 

42. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник.-К.: 

Знання-Прес, 2003. – 444 с. 

43. Шевченко Л. С., Гриценко О. А., Камінська Т. М., Макуха С. М., 

Броницька В. В., Дарнопих Г. Ю. Основи економічної теорії: підруч. для студ. 

ВНЗ / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Л.С. 

Шевченко (заг.ред.). — Х. : Право, 2008. — 447c. 
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44. Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: ИНФРА-М, 2008. 

45. Экономический анализ: ситуации, тесты, примеры, задачи, выбор 

оптимальных решений, финансовое прогнозирование: учеб. пособие / под ред. М. 

И. Баканова, А. Д. Шеремета. М.: Финансы и статистика, 2004. 

46. Экономический анализ: учеб. для вузов / под ред. Л. Т. Гиляровской. 2-е 

изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Формою підсумкового контролю успішності навчання з дисципліни «Вступ 

до спеціальності» є іспит. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
Основні методи діагностики знань студентів: комплекти тестових завдань 

для модульних робіт за темами дисципліни, індивідуальні завдання, теми для 

написання творчої роботи та завдання для розробки плану кар’єрного розвитку. 


