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                                                             ВСТУП 

     Дисципліна „Економіка підприємства” за освітньо-професійною програмою 
має статус вибіркової. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

- СВО ХНАМГ „Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) 
спеціаліста  спеціальності 6.030509 - „Облік і аудит ”, 2007.  

- СВО ХНАМГ   „Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста  спе-
ціальності  6.030509 - „Облік і аудит ”, 2007.  

- СВО ХНАМГ Навчальний план на 2008/2009 навчальний рік підготовки 
бакалавра напряму підготовки 0501 - "Економіка і підприємництво", спе-
ціальності 6.030509 "Облік і аудит". 

       Програма ухвалена  кафедрою  обліку і аудиту (протокол № 1 від 29.08.2009 
р.) та затверджена деканом факультету денної форми навчання. 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  

 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у майбутніх спеціа-
лістів за професійним спрямовуванням з обліку і аудиту системних знань з 
концептуальних основ з обліку і аудиту, системи вищої економічної освіти 
для забезпечення знайомства студентів з особливостями майбутньої профе-
сії. 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 основ-
ними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві, а 
також з основами здійснення аудиторських перевірок. 
  

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  організація професійної підготовки з 
урахуванням світових освітніх тенденцій. 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

 
 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
 Бухгалтерський облік 

 Фінансовий облік 
 Оподаткування 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль.           Введення у спеціальність   (1/36) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності лю-
дей, галузь науки. 

1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу  
2. Професія бухгалтера 
3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів 

4. Аудит 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та 
їх кар’єрний розвиток 

5. Оподаткування 
6. Аналіз господарської діяльності 
7. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 
8. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит в ХНАМГ 

     
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

 

.Вміння 
(за рівнями сформованості) 

 та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 
 соціально-

виробнича, соціаль-
но-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

 

Чітко, послідовно та логічно висловлю-
вати свої думки та переконання 

Здатність до ефектив-
ної комунікаційної 
взаємодії, у тому числі 
засобами сучасних ін-
формаційних техноло-
гій 

Комунікативна 

На основі аналізу використання робочо-
го часу складати плани особистої робо-
ти, планувати власний час як ресурс 

Планування особистої 
роботи 

Планування 

Створювати власний імідж, вдоскона-
лювати його складові: зовнішній ви-
гляд, манери, ораторське мистецтво 

Проведення виховної 
роботи в колективі 

Виховна 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 
1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” від 

16.07.99 № 996. 
2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 № 3125-ХІІ. 
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 

№ 283/97-ВР. 
4. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 № 77/97. 
5.  Казанова М. Професія «Бухгалтер». – Х.: Фактор, 2008. – 192 с. 
6. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. – К.: 

Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 



 6 

7. Financial management: concepts and aplications/ Ramesh K. S. Rao. – 3 rd ed. 
– Cincinnati, Ohio – South-Western Coollege Publishing, 1995 

8. Principles of taxation for business and investment planning/ Jones, Sally M.  – 
The McGraw-Hill Companies, USA, 1998 

9.  Understanding financial statements/ Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston. – 5th ed. 
– Upper Saddle River, New Jersey – Prentice-Hall, 1998 

10.  International educational standards for professional accountants 
(available from http://www.ifac.org) 

11. Конспект лекцій з дисципліни „Введення у спеціальність” для сту-
дентів напряму 6.030509 „Облік та аудит” 1 курсу денної форми навчання (анг-
лійською мовою) 

12. Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисцип-
ліни „Введення у спеціальність” для студентів напряму 6.030509 „Облік та ау-
дит” 1 курсу денної форми навчання (англійською мовою) 
 

1.5. Анотації програми навчальної дисципліни  
 

Введення у спеціальність 
 
Мета вивчення дисципліни: формування у майбутніх спеціалістів за професій-
ним спрямовуванням з обліку і аудиту системних знань з концептуальних ос-
нов з обліку і аудиту, системи вищої економічної освіти для забезпечення 
знайомства студентів з особливостями майбутньої професії. Предметом ви-
вчення курсу є організація професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту з 
урахуванням світових освітніх тенденцій. Охоплює розгляд міжнародних 
освітніх стандартів для професійних бухгалтерів, організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах; характеристику дисциплін, які ви-
вчаються студентами спеціальності з обліку і аудиту; процесу організації 
самостійної роботи студента; теоретичні і практичні аспекти планування 
кар’єрного розвитку і процесу пошуку роботи. 
 

Аннотация 
Введение в специальность 

 
Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов по учету и 
аудиту системных знаний по концептуальным основам учета и аудита, систе-
мы высшего экономического образования для обеспечения знакомства сту-
дентов с особенностями будущей профессии. Предметом изучения курса 
является организация профессиональной подготовки специалистов по учету и 
аудиту с учетом мировых образовательных тенденций. Охватывает рассмот-
рение международных образовательных стандартов для профессиональных 
бухгалтеров, организацию учебного процесса в высших учебных заведени-
ях; характеристику дисциплин, которые изучаются студентами специаль-
ности учета и аудита; процесса организации самостоятельной работы сту-
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дента; теоретические и практические аспекты планирования карьерного 
развития и процесса поиска работы. 
 

 
Annotation 

Introduction to speciality 
 

Purpose of study of discipline: forming at future specialists on an account and audit 
of systems knowledge on conceptual bases of account and audit, systems of higher 
economic education for providing of acquaintance of students with the features 
of future profession. Organization of professional preparation of specialists is 
the article of study of course on an account and audit taking into account world 
educational tendencies. Comprehensive consideration of international educa-
tional standards for professional accountants, organization of educational proc-
ess in higher educational establishments; description of disciplines which are 
studied by the students of speciality of account and audit; process of organiza-
tion of independent work of student; theoretical and practical aspects of plan-
ning of quarry development and process of search of work. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність,
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
 с

ем
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
.р

об
 

К
Р

 

Р
Г

З 

Е
к

за
м

ен
 

(с
ем

ес
тр

) 

За
л

ік
 

(с
ем

ес
тр

) 

6.030509 
«Облік і ау-
дит» 

2/72  24 24   48      

 
 
 

2.2.  Зміст дисципліни 
 

Модуль.           Введення у спеціальність   (2/72) 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності лю-
дей, галузь науки. 

                                                       1/36         
1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу  
2. Професія бухгалтера 
3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бухгалтерів 
4. Аудит 

ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та їх кар’єрний розви-
ток 

                            1/36 
1. Оподаткування 
2. Аналіз господарської діяльності 
3. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 
4. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит в ХНАМГ 
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2.2.1.  Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Модулі  Всього, Форми навчальної роботи 
та змістові модулі кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

Модуль. Введення у спеціа-
льність 

2/72     

ЗМ 1. Облік і аудит: основні 
поняття, сфера діяльності 
людей, галузь науки 

1/36 12   24 

ЗМ 2. Підготовка фахівців зі 
спеціальності Облік і аудит 
та їх кар’єрний розвиток. 

1/36 12   24 

2.2.2. Лекційний курс  

Зміст 

Кількість годин 
за спеціальнос-
тями, спеціалі-
заціями (шифр, 

абревіатура) 

 6.030509 ОіА 
ЗМ 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності лю-
дей, галузь науки. 

12 

Тема 1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу 4 

Тема 2. Професія Бухгалтера    4 
Тема 3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бух-
галтерів 

2 

Тема 4. Аудит 2 

ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та 
їх кар’єрний розвиток 

12 

Тема 1. Оподаткування 2 

Тема 2. Аналіз господарської діяльності 2 

Тема 3. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 4 

Тема 4. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит 
в ХНАМГ 

4 

Разом 24 

 

2.2.3. Практичні  заняття  

 
Не передбачені навчальним планом. 
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2.2.4. Індивідуальні завдання. 
 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено вико-
нання творчої роботи на тему: «Моя майбутня професія: від мрії до реально-
сті». Творча робота виконується згідно з „Методичними вказівками для самос-
тійного вивчення навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” для студе-
нтів напряму 6.030509 „Облік та аудит” 1 курсу денної форми навчання (анг-
лійською мовою). Метою роботи є формування стратегічної мети навчання і 
планів її досягнення. 

Другою складовою індивідуального завдання є розробка плану 
кар’єрного розвитку: „Understanding Career Tastes and Interests”. Робота викону-
ється згідно з „Методичними вказівками для самостійного вивчення навчальної 
дисципліни „Введення у спеціальність” для студентів напряму 6.030509 „Облік 
та аудит” 1 курсу денної форми навчання (англійською мовою). Метою роботи 
є визначення здібностей студентів та відповідне планування кар’єри. 

                                                                         Обсяг у годинах - 30. 
 

2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
 

           Самостійна     робота   студента є основним засобом оволодіння матеріа-
лом    дисципліни,    засвоєння    необхідних   умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується    на-
вчальна,    спеціальна   література, а також тексти лекцій.  Специфічною фор-
мою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді напи-
сання творчого завдання та розробки плану кар’єрного розвитку: 
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Розподіл часу самостійної роботи  

Зміст 

Кількість годин 
за спеціальнос-
тями, спеціалі-
заціями (шифр, 

абревіатура) 
 6.030509 ОіА 

ЗМ 1. Облік і аудит: основні поняття, сфера діяльності лю-
дей, галузь науки. 

24 

Тема 1. Бухгалтерський облік: мова бізнесу 8 

Тема 2. Професія Бухгалтера  
  8 
 

Тема 3. Міжнародні освітні стандарти для професійних бух-
галтерів 

4 

Тема 4. Аудит 4 

ЗМ 2. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит та 
їх кар’єрний розвиток 

24 

Тема 1. Оподаткування 4 

Тема 2. Аналіз господарської діяльності 4 

Тема 3. Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи 8 

Тема 4. Підготовка фахівців зі спеціальності Облік і аудит 
в ХНАМГ 

8 

Разом 48 

 

 

2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1. 

Творча робота 
20 
10 

ЗМ 2. Тестовий контроль №2. 
План кар’єрного розвитку 

20 
10 

Залік  40 
 Всього за модулем  100% 
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   Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за шка-
лою ЕCTS 

більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

           Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

         Задовільно 
E 

більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю по-
вторного складання 

FX 

   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим по-
вторним вивченням дисципліни 

F 

 
 

 
2.4 Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ,  
де за-

стосову-
ється 

1. Рекомендована основна навчальна література  
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. Казанова М. Професія «Бухгалтер». – Х.: Фактор, 2008. – 192 с. 1 
2. Лень В. С., Нехай В. А. Облік і аудит. Вступ до фаху: Навч. посіб. 
– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. 1,2 

3. Financial management: concepts and aplications/ Ramesh K. S. Rao. – 
3 rd ed. – Cincinnati, Ohio – South-Western Coollege Publishing, 1995 

1 

4. Principles of taxation for business and investment planning/ Jones, 
Sally M.  – The McGraw-Hill Companies, USA, 1998 2 

5. Understanding financial statements/ Lyn M. Fraser, Aileen Ormiston. – 
5th ed. – Upper Saddle River, New Jersey – Prentice-Hall, 1998 

1 

2. Додаткова література 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність” 
від 16.07.99 № 996. 

1 

2. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.93 № 3125-
ХІІ. 

1 

3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
22.05.97 № 283/97-ВР 

2 

4. Закон України “Про систему оподаткування” від 18.02.97 № 77/97 2 
5. International educational standards for professional accountants 
(available from http://www.ifac.org) 1 
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3. INTERNET – ресурси: 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України //www.rada.gov.ua 1,2 

2. Нормативные акты Украины //www.nau.kiev.ua 1,2 

3. Веб-сайт Федерації Бухгалтерів України // www.ifac.org 1,2 

4. Методичне забезпечення: 

1. Момот Т.В., Бреславська Г.М. Конспект лекцій з дисципліни 
„Введення у спеціальність” для студентів напряму 6.030509 „Облік 
та аудит” 1 курсу денної форми навчання (англійською мовою) 

1,2 

2. Момот Т.В., Бреславська Г.М. Методичні вказівки для самостій-
ного вивчення навчальної дисципліни „Введення у спеціальність” 
для студентів напряму 6.030509 „Облік та аудит” 1 курсу денної фо-
рми навчання (англійською мовою) 

1,2 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

   

 Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 

„Введення у спеціальність” для студентів 1 курсу денної форми навчання спеці-

альності 6.030509 – „Облік і аудит” для групи студентів зі знанням іноземної 

мови. 

 

 

 

 
 

           Укладач:   Тетяна Валеріївна Момот  
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