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Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
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Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

Статус дисципліни 
нормативна дисципліна, що формує загальні 
компетентності, ОК 11 

Час та місце проведення  1 семестр, відповідно до розкладу 

Кількість кредитів 1,5 кредити (45 годин) 

Курсовий проєкт (робота)  непередбачено 

Форма контролю залік 

 

 Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін «Правознавство», 

«Основи виробництва і переробки в рослинництві та тваринництві», «Економіка підприємства». 

Характеристика дисципліни 
           Призначення навчальної дисципліни: «Вступ до спеціальності» є дисципліною 

загальнопрофесійної підготовки та направлена на формування уяви про власну майбутню спеціальність. 

Зміст дисципліни носить не лише навчальний, а й виховний характер. Здобувач освіти отримує 
інформацію про актуальність професії бухгалтера у сучасних умовах, вимоги до фахової підготовки, 

основи професійної етики, організації навчального процесу з підготовки за спеціальністю, організації 
бухгалтерського обліку та контролю в Україні. 
         Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» є засвоєння здобувачами 

освіти теоретичних знань з історії бухгалтерського обліку задля кращого розуміння бухгалтерського 

обліку як науки; 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 здобувачів освіти з особливостями майбутньої 
професії; надання здобувачам освіти загального поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в 

системі економічних відносин, ознайомлення з правами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб, 

які здійснюють ведення обліку, з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 
Задачі курсу – відповідно до Освітньо-професійної програми підготовки фахових молодших 

бакалаврів з обліку і оподаткування здобувачі освіти повинні: 
 знати: положення про організацію навчального процесу, правила внутрішнього розпорядку; 

напрям реформування вищої освіти в Україні, Закон України «Про вищу освіту»; основи раціональної 
організації ефективної самостійної роботи; історію виникнення бухгалтерського обліку; організацію 

бухгалтерського обліку в Україні; права, обов’язки та відповідальність посадових осіб, що здійснюють 

ведення обліку; основи формування Державного бюджету України та систему оподаткування; соціальні 
цільові фонди держави; організацію статистики, контролю в Україні. 
          вміти: правильно орієнтуватися та використовувати теоретичні положення економічної науки та 

практики для успішного розв`язання поставлених завдань отримання повноцінної освіти  за обраною 



спеціальністю,  застосувати отримані знання у виборі пріоритетів при постановці та вирішенні 
конкретних практичних завдань; відтворювати цитований текст та посилатися на використані 
літературні джерела згідно встановлених вимог та стандартів; самостійно творчо працювати. 

Навчальна дисципліна направлена на досягнення загальних компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

         ЗК 1. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування ідей. 

         ЗК 2. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел.  

         ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.  
         ЗК 4. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії.  
         ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

         ЗК 6. Здатність застосовувати знання на практиці.  
         ЗК 9. Здатність навчатися та самонавчатися.  

         ЗК 10. Здатність працювати в команді.  
         ЗК 11. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. 

Навчальна  дисципліна  спрямована  на досягнення фахових компетентностей 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

        ФК 11. Здатність застосування чинної нормативної бази функціонування підприємств, права та 

податкового законодавства в практичній діяльності суб‘єктів господарювання.  

        ФК 15. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології 
бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів. 

        ФК 16. Здатність до формування інформації для контролю за своєчасністю розрахунків з бюджетом 

за податками та платежами. 

        ФК 20. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Навчальна дисципліна направлена на забезпечення програмних результатів навчання 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

       ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення.  

       ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси.  

       ПРН 6. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою.  

       ПРН 8. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.  

       ПРН 14. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та 

управління часом.  

                                      План вивчення навчальної дисципліни 

Назва розділу, теми 

Форма вивчення та кількість годин 
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1.  Нормативне забезпечення та організація навчального 

процесу за спеціальністю 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
5 4 - - 1 

2.  Організація самостійної роботи студентів 5 4 - - 1 

3.  Інноваційні технології навчання 6 4 - - 2 

4. Історія виникнення бухгалтерського обліку 8 6 - - 2 

5.  Галузі фахового використання бухгалтерів 6 4 - - 2 

6.  Державний бюджет України та система оподаткування 5 4 - - 1 



 

 

 

7. Спеціальні цільові фонди держави 5 4 - - 1 

8.  Організація статистики в Україні 5 4 - - 1 

Всього 45  34 - - 11 



          Каталог інформаційних джерел: 

Основна література: 

1. Закон України: „Про вищу освіту в Україні” від 17.01.2002 р. №2984-ІІІ. 
2. Закон України: „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

3. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. – К., 2002. 

4. Положення про організацію навчального процесу у ВНЗ України: Наказ Міністерства освіти України 

від 02.06.1993 р. №161. 

5. Положення про організацію самостійної роботи студентів. 

6. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

7. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку від 24.05.1995 р. №88. 

8. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: А.С.К., 2005. 

9. Лень В.С., Нехай В.А. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 

2009. – 256 с. 

Додаткова: 

1. Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 – Управління та 

адміністрування, спеціальність 071 – Облік і оподаткування. URL 

: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/071.pdf 

2. Дячук С. М. Теоретичні засади розвитку професії бухгалтера / C. М. Дячук // Облік і фінанси АПК. – 

2010. – № 4. – С. 103-109. 

Форми організації навчання. У освітньому процесі вивчення дисципліни «Вступ до 

спеціальності» використовуються аудиторні заняття і самостійна робота здобувачів освіти: 

1. Лекції з використанням наочного матеріалу і технічних засобів навчання. 

2. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-пізнавальної  діяльності  
здобувачів освіти, які використовуються при вивченні дисципліни: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); наочні (ілюстрація, 

демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  (презентація); репродуктивні 
(короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом викладача; самостійна робота під 

керівництвом викладача. 
4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (участь в конкурсах, конференціях, 

науково-дослідній роботі). 
Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час лекційних занять,   

контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання;  рубіжний контроль у  формі 
тестування.  

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  графіком, співпрацюють з 
викладачем та працюють за індивідуальним графіком відповідно до «Положення про навчання за 

індивідуальним графіком». 

Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну та групову роботу. Обов'язковість відвідування 

занять, активна участь в обговоренні питань, попередня підготовка до лекцій. Усі завдання, передбачені 
програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач освіти відсутній з поважної 
причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під час роботи над 

індивідуальними завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності. 
 


