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1. Мета і завдання дисципліни
Мета дисципліни «Вступ до фаху «Облік і оподаткування» –
підготувати студентів до навчання у закладі вищої освіти, надати
базові теоретичні знання про сутність і зміст спеціальності «Облік і
оподаткування», зорієнтувати студентів в особливостях набуття знань
з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування, їх інформаційно-правового забезпечення для
використання в практичній діяльності.
Завдання дисципліни «Вступ до фаху «Облік і оподаткування» сформувати систему знань щодо сутності та соціального значення
вищої освіти; засвоїти основні терміни та поняття системи організації
навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти України,
ознайомити студентів з професійними вимогами, необхідними
практичними уміннями та навичками, засвоїти базові теоретичні
знання з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; сформувати у
студентів навики самостійного й ефективного навчання у закладі
вищої освіти.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- основні поняття системи вищої освіти та організації,
інформаційного забезпечення навчального процесу;
- основи інформаційно-правового забезпечення знань з обліку і
оподаткування;
- складові професійної підготовки;
- базові теоретичні аспекти сутності і змісту спеціальності
«Облік і оподаткування»;
- особливості питань організації та ведення бухгалтерського
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
вміти:
- планувати, організовувати і аналізувати власну навчальну
діяльність;
- організовувати та вести пошукову та науково-дослідну роботу;
- застосувати набуті знання в практичній діяльності за
спеціальністю «Облік і оподаткування».
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2. Практичні заняття
Практичне заняття № 1. Система вищої освіти в Україні
План заняття
1. Визначення сутності основних понять
вищої освіти на
сучасному етапі.
2. Проведення порівняльного аналізу вищої освіти в Україні та
інших країнах.
Мета заняття. Удосконалення, поглиблення та закріплення знань
щодо сутності основних понять вищої освіти в контексті Болонського
процесу.
Питання для самоконтролю
1. Дайте визначення Болонського процесу.
2. Коли і де була підписана Болонська декларація?
3. Реалізацію яких ідей передбачено Болонською декларацією?
4. Дайте характеристику якості вищої освіти.
5. Дайте визначення терміна „знання”.
6. Дайте визначення терміна „навчальна дисципліна”.
7. Наведіть приклади нормативних навчальних дисциплін.
8. Які види індивідуальних занять Ви знаєте?
9. Які є види закладів вищої освіти.
10. Принципи діяльності та головні завдання закладів вищої освіти.
11. Організаційна структура закладу вищої освіти, зокрема НУВГП.
Рекомендована література
1. Про вищу освіту: Закон України № 1556-18, із змінами станом
на 01.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua.
2. Гончаров С.М. Методи та технології навчання в ЄКТС:
Навчально-методичний посібник. / С.М. Гончаров, В.А. Гурин. Рівне: НУВГП, 2010. – 451 с.
3. Гончаров С.М. Вища освіта України і Болонський процес. /
С.М. Гончаров, В.С. Мошинський. - Рівне: НУВГП, 2005.- 142 с.
4. Мельничук Н.В. Університетська освіта: Інтерактивний
комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП,
2007. – 122 с.
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Практичне заняття № 2. Форми, види і методи навчання та
контролю у вищій школі
План заняття
1. Визначення особливостей організації навчання студентів у
вищій школі.
2. Оцінювання успішності студента. Шкала оцінювання.
Мета заняття. Удосконалення, поглиблення та закріплення знань
щодо особливостей організації навчального процесу у вищій школі.
Практичне завдання.
Здійснити оцінювання знань студентів за національною шкалою.
Результати представити в наступній таблиці. Пояснити.
ПіБ студента
1.Сидорчук О.П.
- іспит
- залік
- залік
- залік
2.Матвієнко Н.А.
- іспит
- залік
- залік

Загальна сума
балів за всі форми
навчальної
діяльності

Оцінка за
національною шкалою
Екзамен

Залік

83
64
59
92
73
85
68

Питання для самоконтролю
1. Дайте характеристику університету.
2. Назвіть структурні підрозділи університету.
3. Дайте характеристику основних елементів ECTS.
4. Назвіть особливості переведення, відрахування, поновлення та
переривання навчання студентів.
5. Які основні форми організації навчального процесу у вищих
навчальних закладах.
6. Дайте характеристику першого (бакалаврського) рівня.
7. Дайте характеристику другого (магістерського) рівня.
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8. Поясніть види навчальних занять: лекції, лабораторні, практичні,
семінарські та індивідуальні заняття, консультації.
9. Безперервність та послідовність видів практики.
10. Система організації науково-дослідної роботи студентів.
Рекомендована література
1. Гончаров С.М. Сугестивні технології навчання: Навчальнометодичний посібник / С.М. Гончаров. - Рівне: НУВГП, 2008. – 118 с.
2. Гончаров С.М. Освітній маркетинг: Навчально-методичний
посібник. / С.М. Гончаров, Г.І. Сапсай. - Рівне: НУВГП, 2010. – 252 с.
3. Лень В. С.Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С.
Лень, В. А. Нехай. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.
Практичне заняття № 3. Історія бухгалтерського обліку
План заняття
1. Визначення історичних етапів становлення і розвитку
бухгалтерського обліку.
2. Напрями удосконалення бухгалтерського обліку в сучасний
період.
Мета заняття. Дослідити історичні етапи становлення
бухгалтерського обліку та окреслити напрями його удосконалення.
Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте зародження бухгалтерського обліку в
Стародавньому світі.
2. Розвиток бухгалтерського обліку в епоху Відродження.
3. Які напрями вдосконалення обліку на сучасному етапі.
4. Як здійснюється інтеграція національних стандартів обліку до
світових стандартів.
5. Охарактеризуйте діяльність асоціації професійних бухгалтерів
України.
6. Охарактеризуйте
діяльність
федерації
професійних
бухгалтерів та аудиторів України.
Рекомендована література
1. Лень В. С.Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С.
Лень, В. А. Нехай. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.
2. Вступ до фаху: Навчальний посібник / А. Г. Загородній та ін.
Друге видання, доопрацьоване і доповнене. Львів : Видавництво
Львівської полі- техніки, 2015. 288 с.
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3. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник / Т. В.
Момот, О. В. Харламова, Г. М. Бреславська; Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. – 317 с.
4. Загородній А.Г. Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посібник /
А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, Л.М. Пилипенко та ін.; за заг. ред.
А.Г. Загороднього. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.
– 272 с.
Практичне заняття № 4. Організаційні передумови підготовки
фахівців з обліку і оподаткування
План заняття
1. Організація бухгалтерського обліку відповідно до вимог
законодавчо-нормативних актів.
2. Основні положення Закону України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні».
3. Огляд і загальні положення національних стандартів
бухгалтерського обліку.
Мета заняття. Дослідити організаційні передумови підготовки
фахівців з обліку і оподаткування відповідно до вимог законодавчонормативних актів.
Питання для самоконтролю
1. Проаналізуйте реформування бухгалтерського обліку в Україні
й інтеграцію в європейські економічні відносини.
2. Проаналізуйте організацію бухгалтерського обліку відповідно
до вимог законодавчо-нормативних актів.
3. Які основні положення Закону України «Про бухгалтерський
облік і фінансову звітність в Україні».
4. Проаналізуйте загальні положення національних стандартів
бухгалтерського обліку.
5. Яка організація праці працівників з обліку.
6. Яке організаційне, правове і технічне забезпечення ведення
бухгалтерського обліку.
7. Які права, обов’язки і відповідальність працівників з обліку.
8. Охарактеризуйте
адміністративну
і
кримінальну
відповідальність службових осіб, відповідальних за ведення
бухгалтерського обліку.
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Рекомендована література
1. Левочко М. Т. Вступ до спеціальності облік і аудит: [
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з
напряму підготовки «Облік і аудит»] / [Укл. М. Т. Левочко]. – К.: Видво ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 295с.
2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
затверджені наказами Міністерства фінансів України.
3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996-ХІУ, редакція від
01.01.2018 р.
4. Лишиленко О.В.Бухгалтерський облік [Текст] : підручник :
затверд. МОН України для студ. ВНЗ. – 3-є вид., перероб. і доп. – К. :
Центр учбової літератури, 2009. – 669 с.
Практичне заняття № 5. Загальні питання організації та
ведення бухгалтерського обліку, оподаткування
План заняття
1. Бухгалтерський облік: сутність, значення, види.
2. Мета, завдання та принципи бухгалтерського обліку, його
вимірники.
3. Облікова політика підприємства.
4. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова.
5. Типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський
баланс.
Мета заняття. Засвоїти загальні питання організації та ведення
бухгалтерського обліку, оподаткування.
Питання для самоконтролю
1. В чому сутність бухгалтерського обліку.
2. Які види бухгалтерського обліку.
3. Охарактеризуйте грошові та натуральні вимірники і їх
застосування в бухгалтерському обліку.
4. Які основні принципи бухгалтерського обліку.
5. Який склад та призначення форм фінансової звітності.
6. Яка суть бухгалтерського балансу та основні принципи його
побудови.
7. Охарактеризуйте типи господарських операцій.
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Рекомендована література
1. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник /
А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. - 3-тє
вид., доопрац. і доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. - 340 с.
2. Чижевська Л. В. Бухгалтерський облік як професійна
діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: монографія /
Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2007. 528 с.
3. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф.
Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
4. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для
вищої школи. / Луцьк. нац. техн. ун-т. - К.: Центр учбової літератури,
2013. - 688 с.
5. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні
документи та порядок їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К. : ЦУЛ, 2014. –
600 с.
Практичне заняття № 6. План рахунків та форми
бухгалтерського обліку
План заняття
1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура і будова.
2. Побудова та коротка характеристика Плану рахунків.
3. Форми бухгалтерського обліку.
Мета заняття. Дослідити та вивчити план рахунків і форми
бухгалтерського обліку.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Питання для самоконтролю
Охарактеризуйте план рахунків бухгалтерського обліку, його
мету і структуру.
Який взаємозв’язок між планом рахунків і фінансовою
звітністю.
Які є форми бухгалтерського обліку та на яких підприємствах
вони застосовуються.
Яка сутність простої форми обліку.
Яка сутність спрощеної форми обліку.
Яка сутність меморіально-ордерної форми обліку.
Яка сутність журнально-ордерної форми обліку.
Яке призначення позабалансових рахунків.
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9. Яка суть документообігу.
10. Хто затверджує плани рахунків для різних юридичних осіб.
Рекомендована література
1. Верига Ю. А., Гладких Т. В., Орищенко М. М.Фінансовий
облік [Текст] : навч. посібник : рек. МОНмолодьспорту України для
студ. ВНЗ / МОНмолодьспорту України, Полтавський ун-т економіки і
торгівлі. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 436 с.
2. Загородній А.Г. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. / А.Г.
Загородній, Г.І. Кіндрацька. – Львів : Видавництво Львівської
політехніки, 2015. - 288 с.
3. Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху: навч. посіб. / В.С. Лень.
– К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
4. Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч.
посіб. / П. Й. Атамас. – К. : ЦУЛ, 2010. – 390 с.
5. Бондар М. І. Звітність підприємства : навч. посіб. / М. І.
Бондар. – К. : ЦУЛ, 2015. – 570 с.
6. Кужельний М. В. Організація обліку : підручник / М. В.
Кужельний. – К. : ЦУЛ, 2010. – 350 с.
Практичне заняття № 7. Основні поняття аналізу діяльності
підприємств
План заняття
Основні поняття та роль економічного аналізу за ринкових
відносин.
2. Історія та перспективи розвитку економічного аналізу.
3. Мета, завдання та основні категорії аналізу діяльності
підприємств.
4. Предмет, види й напрями економічного аналізу.
5. Організація аналітичної роботи на підприємстві.
Мета заняття. Дослідити та засвоїти основні поняття аналізу
діяльності підприємств.
1.

1.
2.
3.
4.

Питання для самоконтролю
Яка роль аналізу в управління підприємством та підвищенні
ефективності його діяльності.
Які основні завдання економічного аналізу.
Які основні функції економічного аналізу.
Який предмет і метод економічного аналізу.
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5. Охарактеризуйте класифікацію економічного аналізу.
6. В чому сутність факторів і резервів підвищення ефективності
діяльності підприємства.
7. Які основні принципи економічного аналізу та їх
характеристика.
8. Які основні категорії економічного аналізу.
9. Яка інформаційна база аналізу.
Рекомендована література
1. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І.
Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній / За ред проф. А.Г.
Загороднього. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 487
с.
2. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / А.Г.
Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. — Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 328 с.
3. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б Є
Грабовецький. — К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. ( 20
прим.) ; 2010 (електр. ресурс).
4. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підруч./ С.З.
Мошенський, О.В. Олійник. - 2-е видання. - Житомир: ПП ’Рута’,
2010. - 704 с.
5. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб./ Т.Д.
Косова, П.М. Сухарєв, Л.О. Ващенко та ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
Практичне заняття № 8. Основні поняття аудиторської
діяльності в сучасних умовах
План заняття
1. Аудитор, його статус і сертифікація.
2. Аудиторська діяльність.
3. Цілі та принципи аудиту.
Мета заняття. Дослідити та засвоїти основні поняття аудиторської
діяльності в сучасних умовах.
Питання для самоконтролю
1. Охарактеризуйте поняття сертифікації аудиторів в Україні.
2. Які вимоги до аудиторських фірм.
3. Яка відповідальність аудиторів перед замовниками аудиторських
послуг.
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4. Які цілі аудиту.
5. Які фундаментальні принципи аудиту.
6. Які права та обов’язки аудиторської палати України.
Охарактеризуйте нормативну базу, що забезпечує її функціонування.
7. Охарактеризуйте діяльність спілки аудиторів України.
Рекомендована література
1. Немченко В.В. Аудит: підручник / В.В. Немченко. - К.: ЦНЛ,
2012. - 536с.
2. Облік і аудит: вступ до фаху Навчальний посібник / А. Г.
Загородній, Г. І. Кіндрацька, Л. М. Пилипенко, та інш. / За заг. ред. А.
Г. Загороднього. – Друге видання, доопрацьоване і доповнене. Львів :
Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 288 с.
3. Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О.
Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с.
4. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /
В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572
с.
5. Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський
нагляд : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. –
Суми : Університетська книга, 2015. – 432 с.
6. Смоляр Л. Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр,
Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.
3. Вказівки до виконання самостійної роботи
Самостійна робота передбачена для студентів як засіб оволодіння
навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових аудиторних
занять. По визначений темі студент повинен написати звіт про
виконання самостійної роботи, який оформлюється у вигляді
реферата. Студент вибирає тему самостійної роботи зі списку „Теми
самостійної роботи” відповідно до варіанта. Номер варіанта – номер
згідно зі списком академічної групи.
Теми самостійної роботи
№
з/п
1.
2.

Назва теми
Зародження обліку в Стародавньому світі.
Облікові системи Стародавнього Сходу.
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№
з/п
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Назва теми
Облік в Античному світі.
Облік у період раннього Середньовіччя.
Зміст та значення в історії обліку «Трактату про рахунки
і записи».
Поширення подвійного запису у різних країнах світу.
Зародження бухгалтерської науки в Італії.
Становлення і розвиток облікової думки у французькій
школі бухгалтерського обліку.
Становлення і розвиток облікової думки у та німецькій
школі бухгалтерського обліку.
Формування
англійської
та
англо-американської
облікової наукової школи
Становлення і розвиток російської бухгалтерської
школи.
Еволюція основних методичних засад бухгалтерського
обліку.
Розвиток основних форм обліку.
Історичний розвиток та принципи побудови планів
рахунків.
Історичний розвиток теорій подвійного запису.
Розвиток балансових теорій.
Становлення бухгалтерського обліку в Україні.
Облік на території України в дослов’янський період.
Облік на території України в період княжої та польськолитовської доби.
Бухгалтерський облік в Україні у XIV-XVIII ст.
Облік в Україні наприкінці XVIII – на початку XX ст.
Бухгалтерський облік в Україні у радянський період.
Виникнення та розвиток української бухгалтерської
школи.
Бухгалтерський облік у країнах світу у ХХ столітті.
Розвиток обліку в англомовних країнах
Розвиток обліку в європейських країнах.
Облік у інших країнах.
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.
Історія становлення і розвитку економічного аналізу.
Історичні етапи розвитку економічного аналізу.
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№
з/п
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Назва теми
Зародження аналізу у Стародавньому світі та в період
античності.
Економічний аналіз в добу Середньовіччя.
Становлення та розвиток економічного аналізу в
індустріальну та постіндустріальну епохи.
Основні етапи розвитку вітчизняного економічного
аналізу.
Передумови та теорії виникнення аудиту.
Виникнення аудиту у Стародавньому світі та в епоху
Середньовіччя.
Розвиток аудиту у світі.
Розвиток вітчизняного аудиту.
Рекомендована література

1. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник / Т. В.
Момот, О. В. Харламова, Г. М. Бреславська; Харк. нац. акад. міськ.
госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2012. – 317 с.
2. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф.
Бруханський. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
3. Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: підручник /
А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко, Т.І. Партин. - 3-тє
вид., доопрац. і доп. - Львів: Видавництво Львівської політехніки,
2012. - 340 с.
4. Виноградова М. О. Аудит : навчальний поcібник / М. О.
Виноградова. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с.
5. Вступ до фаху: Навчальний посібник / А. Г. Загородній та ін.
Друге видання, доопрацьоване і доповнене. Львів : Видавництво
Львівської політехніки, 2015. 288 с.
6. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: навч. посіб. / Б. Є.
Грабовецький. - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с. ( 20
прим.) ; 2010 (електр. ресурс).
7. Загородній А.Г. Облік і аудит: вступ до фаху : навч. посібник /
А.Г. Загородній, Г.І. Кіндрацька, Л.М. Пилипенко та ін.; за заг. ред.
А.Г. Загороднього. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014.
– 272 с.
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8. Кіндрацька, Г. І. Економічний аналіз: підручник / Г. І.
Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній / За ред проф. А.Г.
Загороднього. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2008. - 487 с.
9. Кужельний М. В. Організація обліку : підручник / М. В.
Кужельний. – К. : ЦУЛ, 2010. – 350 с.
10. Левочко М. Т. Вступ до спеціальності облік і аудит: [
навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів з
напряму підготовки «Облік і аудит»] / [Укл. М. Т. Левочко]. – К.: Видво ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 295с.
11. Лень В. С.Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. / В. С.
Лень, В. А. Нехай. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с.
12. Мошенський С.З. Економічний аналіз: підруч./ С.З.
Мошенський, О.В. Олійник. - 2-е видання. - Житомир: ПП «Рута»,
2010. - 704 с.
13. Організація і методика економічного аналізу: навч. посіб./ Т.Д.
Косова, П.М. Сухарєв, Л.О. Ващенко та ін. – К.: ЦУЛ, 2012. – 528 с.
14. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навчальний посібник
для вищої школи. / Луцьк. нац. техн. ун-т. - К.: Центр учбової
літератури, 2013. - 688 с.
15. Смоляр Л. Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр,
Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. – К. : Ліра-К, 2013. – 616 с.
16. Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський
нагляд : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. –
Суми : Університетська книга, 2015. – 432 с.
17. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / А.Г.
Загородній, Г.І. Кіндрацька, З.О. Коваль, О.І. Тивончук. - Львів:
Видавництво Львівської політехніки, 2012. - 328 с.
18. Чижевська Л. В. Бухгалтерський облік як професійна
діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку: монографія /
Житомирський держ. технологічний ун-т. - Житомир: ЖДТУ, 2007. 528 с.
19. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник /
В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572
с.
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