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Загальна інформація 

 

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

Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

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

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

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

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

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

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

booa/chief-booa) 

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

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

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

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Мороз Ю.Ю. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009242395137) 

Інстаграм 
Малюга Н.М. (@Natalya Maluga) 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy @) 

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

Цаль-Цалко Ю.С. (tsal-tsalko1952@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Мороз Ю.Ю. (0638163192) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

https://cutt.ly/3jfNfq6 

Консультації Очні 

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

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Цегельник Н.І. – кожнен вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Мороз Ю.Ю. – кожнен четверг з 12.00 до 13.00, ауд. 98 

Онлайн у Viber 

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

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 

Мороз Ю.Ю. – кожний день з 15:00 до 17:00 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-aboutbooa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-aboutbooa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
mailto:n_maluga@ukr.net
https://www.facebook.com/nina.norinchak
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1. Анотація 

 

Однією з причин виникнення кризових ситуацій на багатьох українських 

підприємствах є низький рівень організації ведення бухгалтерського обліку, 

контролю,  аналізу, аудиту, системи оподаткування та відношення фахівців до 

бухгалтерської справи.  

Вивчення питань пов’язаних з майбутньою професією є важливою складовою 

підготовки викокваліфікованих фахівців і потребує якісної роботи у відношенні з 

студентами починаючи з перших днів навчання у вищому навчальному закладі. При 

викладанні навчальної дисципліни «Організаційні основи професіограми 

спеціальності на підприємствах, установах і організаціях» відбувається знайомство з 

усім колективом кафедри та організаційними основами навчального процесу в 

університеті. 

Студенти знайомляться з правилами навчання, майбутньою спеціальністю, 

основами бізнесу і процесами його моделювання, а також необхідністю виконання 

поставлених завдань у мовах академічної доброчесності. 

Тому навчальна дисципліна «Організаційні основи професіограми спеціальності 

на підприємствах, установах і організаціях» є важливою для одержання базових 

компетентностей фахівців з обліку і оподаткування щодо формування системи 

інформаційних ресурсів, які відображають всі сторони діяльності суб’єктів 

господарювання, а також ознайомлення з процесами, які є об’єктами обліку, 

організацією бухгалтерської служби, основами академічної доброчесності. 

 

2. Мета  

 

Мета навчальної дисципліни «Організаційні основи професіограми 

спеціальності на підприємствах, установах і організаціях» формується за 5 

напрямами:   

1) вивчення основ організації освітнього процесу у закладах вищої освіти при 

підготовці фахівців освітнього рівня «бакалавр»; 

2) одержання знань з основ організації бізнесу і функціонування бюджетних 

установ; 

3) вивчення основ організації економічної роботи та місця фахівця в діяльності 

суб’єктів господарювання; 

4) формування практичного базису технологічних процесів з виробництва, 

постачання і реалізації об’єктів діяльності; 

5) формування у фахівців академічної доброчесності та професійної етики. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає:  

 формування теоретичного базису щодо розуміння фундаментальних 

категорій діяльності закладів вищої освіти, основ бізнесу, організації економічної 

роботи, бухгалтерської служби, працевлаштування, технологічного процесу в бізнесі,  

основ доброчесності і етики; 

 одержання знань щодо методичних підходів до формування знань 

фундаментальних категорій діяльності закладів вищої освіти, основ бізнесу, 

організації економічної роботи, бухгалтерської служби, працевлаштування, 

технологічного процесу в бізнесі,  основ доброчесності і етики; 

 формування у студентів системних знань з концептуальних принципів 
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фундаментальних категорій діяльності закладів вищої освіти, основ бізнесу, 

організації економічної роботи, бухгалтерської служби, працевлаштування, 

технологічного процесу в бізнесі,  основ доброчесності і етики;  

 формування здатності у студентів використовувати одержані знання для 

формування компетентностей фахівця;  

 навчитися створювати ефективний механізм одержання знань в ЗВО  з 

організації економічної роботи, технологічного процесу та додержання доброчесності. 

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

 

Кількість кредитів – 10 
Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

(професійної підготовки) 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» Змістовних модулів – 6 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

- 300 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й 1-й 

Лекції 

28 год. 10 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 

6, самостійна робота 

студента – 15 

 

 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

56 год. 18 год. 

Самостійна робота 

216 год. 272 год. 

Форма контролю: екзамен, 

курсова робота 

 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 84/216 для заочної 

форми навчання – 28/272. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю студенти 

отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/poslugi-kafedru-booa. 

 

4. Результати навчання  

 

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти 

оволодіють такими компетентностями:  

 інтегральна:  

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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 розуміння ролі необхідності здобуття вищої освіти за спеціальністю, завдань, 

які розв’язують фахівці в національній економіці, функції бухгалтерської служби, 

механізму функціонування технологічних і економічних процесів суб’єктів 

господарювання, необхідності доброчесності і професійної етики;  

 загальні компетентності:  

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  

 здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

 спеціальні (фахові, предметні) компетентності забезпечують здатність:   

 до діагностування навчального процесу; 

 застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для одержання 

знань; 

 складати та аналізувати бізнес-проекти; 

 виконувати функції пов’язані з економічною роботою. 

Предмет  – методи і засоби створення та ефективного використання системи 

знань щодо фундаментальних категорій діяльності закладів вищої освіти, основ 

бізнесу, організації економічної роботи, бухгалтерської служби, працевлаштування, 

технологічного процесу в бізнесі,  основ доброчесності і етики.  

Об'єкт вивчення дисципліни – фундаментальні категорії діяльності закладів 

вищої освіти, основи бізнесу, організація економічної роботи, бухгалтерської служби, 

працевлаштування, технологічний процес в бізнесі,  основи доброчесності і етики.  

У процесі навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних і 

практичних занять. Велике значення під час вивчення і закріплення знань має 

самостійна робота студентів над спеціальною літературою, конспектами, вправами. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні  

 мати уявлення:  

 про основні принципи функціонування закладів вищої освіти;  

 про основи організації бізнесу і діяльності бюджетних установ;  

 про основні економічної роботи на підприємствах;  

 про вимоги до доброчесності та професійної етики.  

 знати:  

- фундаментальні категорії діяльності закладів вищої освіти, основи бізнесу, 

організація економічної роботи, бухгалтерської служби, працевлаштування, 

технологічний процес в бізнесі,  основи доброчесності і етики. 

 вміти:  

 використовувати фундаментальні категорії діяльності закладів вищої освіти, 

основи бізнесу, організація економічної роботи, бухгалтерської служби, 

працевлаштування, технологічний процес в бізнесі,  основи доброчесності і етики в 

процесі подальшого навчання і подальшої роботи. 

Вивчення дисципліни 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. 
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Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

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

 за навчальною дисципліною «Організаційні основи професіограми спеціальності на 

підприємствах, установах і організаціях» 

відповідно до Стандарту 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04.Здатність працювати автономно.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості.  

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з урахуванням 

особливостей освітньої програма 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та 

здійснювати розрахунки податкових платежів з метою відображення 

їх  в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  
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ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  його 

методи і процедури.  

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування.   

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  та 

управляти часом.  

ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні.  

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства 

на основі розуміння місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя. 
 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль 1. Система вищої освіти в Україні  

Тема 1. Загально-організаційні засади вищої освіти в Україні та в ЄС 

Державна політика у сфері вищої освіти. Право на вищу освіту. Загальні засади 

побудови системи вищої освіти в Україні. Міністерство освіти та науки України. 

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України. Структура 

системи вищої освіти в Україні. Завдання, напрями діяльності вищого навчального 

https://pidru4niki.com/70126/pedagogika/sistema_vischoyi_osviti_ukrayini#842
https://pidru4niki.com/70126/pedagogika/sistema_vischoyi_osviti_ukrayini#842
https://pidru4niki.com/70128/pedagogika/struktura_sistemi_vischoyi_osviti_ukrayini#987
https://pidru4niki.com/70128/pedagogika/struktura_sistemi_vischoyi_osviti_ukrayini#987
https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
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закладу. Принципи управління закладом вищої освіти. Структура управління 

закладом вищої освіти. Органи громадського самоврядування у закладах вищої 

освіти. Студентське самоврядування. Основні завдання закладу вищої освіти. 

Правовий статус закладу вищої освіти. Типи закладів вищої освіти. Національний 

заклад вищої освіти. Дослідницький університет. Принципи діяльності, основні права 

та обов’язки закладу вищої освіти. Структура закладу вищої освіти. 

Тема 2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання 

Загальна характеристика і класифікація студентів закладу вищої освіти. 

Формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладі вищої освіти. 

Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців. Права і обов'язки осіб, які 

навчаються у закладах вищої освіти. Наукові товариства студентів (курсантів, 

слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених. 

Модуль 2. Організація навчального процесу в закладах вищої освіти  

Тема 1. Зміст освіти у вищій школі  

Рівні та ступені вищої освіти. Атестація здобувачів вищої освіти. Документи про 

вищу освіту (наукові ступені).  Єдина державна електронна база з питань освіти. 

Ліцензійні умови, галузі знань та спеціальності. Освітні програми. Стандарти вищої 

освіти. Система забезпечення якості вищої освіти. Статус Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. Повноваження Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. Діяльність Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої 

освіти. Ліцензування освітньої діяльності. Акредитація освітньої програми. 

Інституційна акредитація закладу вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма 

і підручник у вищій школі. 

Тема 2. Форми організації навчання у вищій школі 

Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна). Лекції, методика їх підготовки і 

проведення. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. Практичне 

заняття, методика його підготовки і проведення. Лабораторне заняття, методика його 

підготовки і проведення. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми 

організування навчання. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. 

Науково-дослідна робота студентів. Навчальна і виробнича практика студентів. 

Тема 3. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів  

Компоненти, функції і види контролю. Методи і форми контролю успішності 

студентів. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Модуль 3. Організаційно-економічні основи бізнесу в Україні 

Тема 1. Основні засади формування суб’єктів підприємницької діяльності та 

установ державного сектору 

Зміст і сутність підприємництва, способи його організації; започаткування 

підприємницької діяльності. Ринкова компетентність майбутнього підприємця. 

Наявність підприємницьких навичок у майбутнього організатора. Пошук та 

формування підприємницької ідеї. Переваги та недоліки підприємницької ідеї. Види, 

форми, власність, економічна діяльність  підприємств і їх розвиток в умовах ринку. 

Аграрний бізнес і перспективи його розвитку. Ринкова орієнтація підприємця. 

Реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності. 

Тема 2. Бізнес - план і технологія його складання суб’єктами господарювання 

Суть бізнес – плану. Типологія бізнес-планів. Розділи бізнес-плану. Резюме. 

Аналіз ситуації в галузі. Види товарів і послуг. Аналіз ринку збуту, конкуренція на 

ринках збуту. План маркетингу. Виробничий план. Організаційний план. Правове 

https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
https://pidru4niki.com/70196/pedagogika/printsipi_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#185
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70198/pedagogika/organi_gromadskogo_samovryaduvannya_vischih_navchalnih_zakladah#252
https://pidru4niki.com/70199/pedagogika/studentske_samovryaduvannya#934
https://pidru4niki.com/70116/pedagogika/student_vischogo_navchalnogo_zakladu_obyekt_subyekt_navchannya_vihovannya#884
https://pidru4niki.com/70117/pedagogika/formuvannya_tvorchoyi_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_vischomu_navchalnomu_zakladi#150
https://pidru4niki.com/70118/pedagogika/profesiyne_samovdoskonalennya_maybutnih_fahivtsiv#954
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#625
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#172
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70153/pedagogika/fakultativi_spetskursi_spetsseminari_formi_organizuvannya_navchannya#441
https://pidru4niki.com/70153/pedagogika/fakultativi_spetskursi_spetsseminari_formi_organizuvannya_navchannya#441
https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv#360
https://pidru4niki.com/70157/pedagogika/naukovo-doslidna_robota_studentiv_ndrs#188
https://pidru4niki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv#851
https://pidru4niki.com/70170/pedagogika/kontrol_navchalno-piznavalnoyu_diyalnistyu_studentiv#428
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70173/pedagogika/otsinyuvannya_rezultativ_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti_studentiv#331
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забезпечення діяльності фірми. Оцінка ризику і страхування. Фінансовий план. 

Пропозиції що висуваються фірмою. Наймання, оцінка і добір персоналу на 

підприємство. Планування як метод формування кадрового складу фірми. 

Стимулювання роботи персоналу. Управління діловою кар’єрою та навчанням 

персоналу. Договірні відносини в бізнесі. Партнерські стосунки підприємця. Ризики у 

підприємницькій діяльності. 

Тема 3. Оподаткування суб’єктів господарювання 

Формування системи оподаткування підприємств. Види податків та їх 

характеристика. Місцеві податки і збори. Спрощена система оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Модуль 4. Система фахового забезпечення економічної роботи в бізнесі та в 

інших суб’єктах господарювання  

Тема 1. Система управління підприємством та роль в ній економічної служби   

Характеристика підприємств за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД та іншими 

класифікаційними ознаками. Статут та організаційна структура підприємства. Органи 

управління підприємством. Координація управлінської діяльності по досягненню 

цілей підприємства. Інформаційна і консультаційна підтримка прийняття 

управлінських рішень. Створення і забезпечення функціонування загальної 

інформаційної системи управління підприємством. Забезпечення раціональності 

управлінського процесу. Впровадження систем планування, контролю й аналізу 

діяльності. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

підприємства. Розробка, впровадження форм і методів роботи по удосконаленню 

якості системи управління підприємством. Розробка та здійснення заходів щодо 

реалізації політики з удосконалення якості системи управління підприємством. 

Методичне і організаційне керівництво роботою з питань удосконалення якості 

системи управління підприємством. Вивчення, узагальнення і поширення передового 

досвіду роботи з питань удосконалення якості системи управління підприємством. 

Організація роботи по впровадженню сучасних технологій з контролінгу у процес 

управління підприємством, їх нормативно-методичне та програмне забезпечення. 

Тема 2. Організація бухгалтерського обліку і бухгалтерська служба 

підприємства  

Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Основні терміни в 

бухгалтерського обліку: активи; господарська операція; зобов’язання; економічна 

вигода; національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку; облікова політика; 

первинний документ; користувачі фінансової звітності; міжнародні стандарти 

фінансової звітності; витрати; доходи; власний капітал; чистий дохід від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). Державне регулювання бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Інвентаризація активів і 

зобов'язань. Подання та оприлюднення фінансової звітності. Бухгалтерська служба 

підприємства. Основні посади працівників бухгалтерської служби. Права, обов’язки, 

відповідальність працівників бухгалтерської служби підприємства. 

Тема 3. Працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування» 

1. Компетентностні характеристики фахівців з обліку і оподаткування. Основні 

напрями працевлаштування випускників: управління підприємством (інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень, здійснення економічних розрахунків, 

мотивації персоналу, використання майна, постачання ресурсів, маркетинг, розподілу 

фінансових результатів); державна служба і діяльність бюджетних організацій 

(законодавчі і виконавчі органи влади на державному і територіальному рівні); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n237
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діяльність фінансово-кредитних установ (банки, страхові компанії, кредитні спілки); 

діяльність фінансових органів і фіскальної служби (податкові та митні органи, 

казначейська служба); аудиторська діяльність (незалежний аудит за міжнародними 

стандартами, державний аудит, внутрішній аудит); інформаційна кібербезпека 

підприємства (економіко-правовий захист інформації); оціночна діяльність (оцінка 

для цілей оподаткування, оцінка цінних паперів, земельних ділянок, майна та 

правових прав (бізнесу, нерухомого майна, транспортних засобів, машин та 

обладнання, цілісних майнових комплексів, об’єктів інтелектуальної власності); 

економічна експертиза та аналітична робота (судово-бухгалтерська, фінансова, 

податкова експертиза, моніторинг, діагностика, бюджетування, прогнозування, 

стратегічне планування, фінансовий аналіз); організація бізнесу за видами 

економічної діяльності (промисловість, торгівля, аграрний сектор, будівництво, 

транспорт); зовнішньоекономічна діяльність (експортно-імпортні операції, 

міжнародний розвиток бізнесу, іноземне інвестування). Порядок працевлаштування 

на підприємстві. Оплата праці працівників підприємства 

Модуль 5. Технологічні процеси бізнесу як об’єкти бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Тема 1. Характеристика процесу формування ресурсів  

Постачальники та підрядчики підприємства різних видів ресурсів. Трудові 

ресурси як особливий об’єкт в організації діяльності суб’єктів господарювання. 

Характеристика відносин підприємства з постачальниками та підрядчиками. 

Ціноутворення на ресурси. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 

Тема 2. Характеристика процесу технології виробництва, надання послуг, 

виконання робіт  

Види виробництва, надання послуг, виконання робіт. Характеристика 

технологічного процесу виробництва, послуг, робіт. Використання ресурсів в 

технологічному процесі. Формування витрат від використання ресурсів. 

Характеристика видів готової продукції, робіт, послуг та їх собівартість 

Тема 3. Характеристика процесу реалізації результатів господарської 

діяльності  

Покупці та замовники  підприємства різних видів об’єктів діяльності. 

Характеристика вітчизняних та іноземних покупців та замовників. Характеристика 

відносин підприємства з покупцями та замовниками. Ціноутворення на готову 

продукцію, роботи та послуги. Розрахунки з покупцями та замовниками 

Модуль 6. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та Кодекс етики  

Тема 1. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та Кодекс етики 

Доброчесність в процесі підготовки фахівців у вищих закладах освіти. 

Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент. Прийоми 

навчання студентів належному академічному письму. Основні види порушень 

академічної доброчесності Відповідальність за порушення академічної доброчесності. 

Вимоги до письмових робіт студентів: дипломні роботи (проекти); курсові роботи 

(проекти); звіти з практики; поточні письмові роботи (реферати, есеї, аналітичні 

записки тощо). Перевірка письмових робіт студентів на плагіат. Інструменти 

підвищення ефективності кодексу академічної етики.  

Кодекс етики бухгалтерів. Загальне застосування Кодексу етики: доброчесність, 

об’єктивність, професійна компетентність та належна ретельність, професійна 

поведінка. Професійні бухгалтери-практики: професійне призначення, конфлікт 

інтересів, повторні висновки, гонорари та інші типи винагороди, маркетинг 

професійних послуг, подарунки та знаки гостинності, відповідальне зберігання 
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активів клієнта, об’єктивність: всі послуги, незалежність: завдання з надання 

впевненості, незалежність: інші завдання з надання впевненості. Професійні 

бухгалтери в бізнесі: потенційні конфлікти, складання та подання інформації, 

достатня компетентність, фінансові інтереси, заохочення. Кодекси етики податківців, 

аудиторів, оцінщиків, фінансових аналітиків, працівників банківських установ, 

страхових компаній, державних службовців.  

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Система вищої освіти в Україні 22 2 4 16 

1. Загально-організаційні засади вищої освіти в 

Україні та в ЄС 

11 1 2 8 

2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт 

навчання і виховання 

11 1 2 8 

Змістовий модуль ІІ. Організація навчального 

процесу в закладах вищої освіти 
42 4 8 32 

1. Зміст освіти у вищій школі  13 1 2 10 

2. Форми організації навчання у вищій школі 18 2 4 12 

3. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів 

13 1 2 10 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-економічні 

основи бізнесу в Україні 
76 8 16 56 

1. Основні засади формування суб’єктів 

підприємницької діяльності та установ державного 

сектору 

24 2 4 18 

2. Бізнес - план і технологія його складання 

суб’єктами господарювання 

30 4 8 18 

3. Оподаткування суб’єктів господарювання 22 2 4 16 

Змістовий модуль ІV. Система фахового 

забезпечення економічної роботи в бізнесі та в 

інших суб’єктах господарювання 
68 6 12 48 

1 Система управління підприємством та роль в ній 

економічної служби   

22 2 4 16 

2 Організація бухгалтерського обліку і 

бухгалтерська служба підприємства 

22 2 4 16 

3 Працевлаштування випускників спеціальності 

«Облік і оподаткування» 

22 2 4 16 

Змістовий модуль V. Технологічні процеси бізнесу як 

об’єкти бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту 

68 6 12 48 

1 Характеристика процесу формування ресурсів  22 2 4 16 

2 Характеристика процесу технології виробництва, 22 2 4 16 
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надання послуг, виконання робіт 

3 Характеристика процесу реалізації результатів 

господарської діяльності  

22 2 4 16 

Змістовий модуль VI. Доброчесність фахівців з 

обліку і оподаткування та Кодекс етики 
30 2 4 16 

1 Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування 

та Кодекс етики 
30 2 4 16 

Всього годин 300 28 56 216 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Система вищої освіти в Україні 58 2 2 54 

1. Загально-організаційні засади вищої освіти в 

Україні та в ЄС 

31 2 2 27 

2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт 

навчання і виховання 

27 27 

Змістовий модуль ІІ. Організація навчального 

процесу в закладах вищої освіти 
61 2 4 55 

1. Зміст освіти у вищій школі  21 

2 

1 18 

2. Форми організації навчання у вищій школі 21 2 19 

3. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів 

19 1 18 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-економічні 

основи бізнесу в Україні 
61 2 4 55 

1. Основні засади формування суб’єктів 

підприємницької діяльності та установ державного 

сектору 

21 2 1 18 

2. Бізнес - план і технологія його складання 

суб’єктами господарювання 

21 2 19 

3. Оподаткування суб’єктів господарювання 19 1 18 

Змістовий модуль ІV. Система фахового 

забезпечення економічної роботи в бізнесі та в 

інших суб’єктах господарювання 

60 2 4 54 

1 Система управління підприємством та роль в ній 

економічної служби   

21 2 1 18 

2 Організація бухгалтерського обліку і 

бухгалтерська служба підприємства 

20 2 18 

3 Працевлаштування випускників спеціальності 

«Облік і оподаткування» 

19 1 18 

Змістовий модуль V. Технологічні процеси бізнесу як 

об’єкти бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту 

60 2 4 54 
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1 Характеристика процесу формування ресурсів  21 2 1 18 

2 Характеристика процесу технології виробництва, 

надання послуг, виконання робіт 

20 2 18 

3 Характеристика процесу реалізації результатів 

господарської діяльності  

19 1 18 

Змістовий модуль VI. Доброчесність фахівців з 

обліку і оподаткування та Кодекс етики 
60 2 4 54 

1 Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування 

та Кодекс етики 
60 2 4 54 

Всього годин 300 10 18 272 

 

6.4. Зміст лекцій 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Загально-організаційні засади вищої освіти в Україні та в ЄС 

1. Державна політика у сфері вищої освіти.  

2. Завдання, напрями діяльності вищого навчального закладу.  

3. Структура управління закладом вищої освіти.  

4. Студентське самоврядування.  

Лекція 2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт навчання і 

виховання 

1. Загальна характеристика і класифікація студентів закладу вищої освіти.  

2. Формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладі вищої освіти.  

3. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.  

4. Права і обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.  

5. Наукові товариства студентів. 

Лекція 3. Зміст освіти у вищій школі  

1. Рівні та ступені вищої освіти.  

2. Освітні програми.  

3. Стандарти вищої освіти.  

4. Акредитація освітньої програми.  

5. Навчальний план, навчальна програма і підручник у вищій школі. 

Лекція 4. Форми організації навчання у вищій школі 

1. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна).  

2. Лекції, методика їх підготовки і проведення.  

3. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.  

4. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.  

5. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.  

6. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.  

7. Науково-дослідна робота студентів.  

8. Навчальна і виробнича практика студентів. 

Лекція 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів  

1. Компоненти, функції і види контролю.  

2. Методи і форми контролю успішності студентів.  

3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Лекція 6. Основні засади формування суб’єктів підприємницької діяльності та 

https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70199/pedagogika/studentske_samovryaduvannya#934
https://pidru4niki.com/70116/pedagogika/student_vischogo_navchalnogo_zakladu_obyekt_subyekt_navchannya_vihovannya#884
https://pidru4niki.com/70117/pedagogika/formuvannya_tvorchoyi_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_vischomu_navchalnomu_zakladi#150
https://pidru4niki.com/70118/pedagogika/profesiyne_samovdoskonalennya_maybutnih_fahivtsiv#954
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#625
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#172
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv#360
https://pidru4niki.com/70157/pedagogika/naukovo-doslidna_robota_studentiv_ndrs#188
https://pidru4niki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv#851
https://pidru4niki.com/70170/pedagogika/kontrol_navchalno-piznavalnoyu_diyalnistyu_studentiv#428
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70173/pedagogika/otsinyuvannya_rezultativ_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti_studentiv#331
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установ державного сектору 

1. Зміст і сутність підприємництва, способи його організації.  

2. Пошук та формування підприємницької ідеї.  

3. Види, форми, власність, економічна діяльність  підприємств і їх розвиток в 

умовах ринку.  

4. Реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності. 

Лекція 7. Бізнес - план і технологія його складання суб’єктами господарювання 

1. Суть та розділи бізнес – плану.  

2. Аналіз ситуації в галузі.  

3. Види товарів і послуг.  

4. Виробничий план.  

5. Фінансовий план.  

6. Ризики у підприємницькій діяльності. 

Лекція 8. Оподаткування суб’єктів господарювання 

1. Формування системи оподаткування підприємств.  

2. Види податків та їх характеристика.  

3. Місцеві податки і збори.  

4. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

5. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Лекція 9. Система управління підприємством та роль в ній економічної служби   

1. Характеристика підприємств за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД та іншими 

класифікаційними ознаками.  

2. Статут та організаційна структура підприємства.  

3. Органи управління підприємством. 

4. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

підприємства.  

Лекція 10. Організація бухгалтерського обліку і бухгалтерська служба 

підприємства  

1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні.  

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

4. Бухгалтерська служба підприємства.  

5. Права, обов’язки, відповідальність працівників бухгалтерської служби 

підприємства. 

Лекція 11. Працевлаштування випускників спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

2. Компетентностні характеристики фахівців з обліку і оподаткування.  

3. Основні напрями працевлаштування випускників. 

4. Порядок працевлаштування на підприємстві. 

5. Оплата праці працівників підприємства. 

Лекція 12. Характеристика процесу формування ресурсів  

1. Постачальники та підрядчики підприємства різних видів ресурсів.  

2. Трудові ресурси як особливий об’єкт в організації діяльності суб’єктів 

господарювання.  

3. Характеристика відносин підприємства з постачальниками та підрядчиками.  

4. Ціноутворення на ресурси.  

5. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 

Лекція 13. Характеристика процесу технології виробництва, надання послуг, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n113
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виконання робіт  

1. Види виробництва, надання послуг, виконання робіт.  

2. Характеристика технологічного процесу виробництва, послуг, робіт.  

3. Використання ресурсів в технологічному процесі.  

4. Формування витрат від використання ресурсів.  

5. Характеристика видів готової продукції, робіт, послуг та їх собівартість 

Лекція 14. Характеристика процесу реалізації результатів господарської 

діяльності  

1. Покупці та замовники  підприємства різних видів об’єктів діяльності.  

2. Характеристика вітчизняних та іноземних покупців та замовників.  

3. Характеристика відносин підприємства з покупцями та замовниками.  

4. Ціноутворення на готову продукцію, роботи та послуги.  

5. Розрахунки з покупцями та замовниками 

Лекція 15. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та Кодекс етики 

1. Доброчесність в процесі підготовки фахівців у вищих закладах освіти.  

2. Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент.  

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.  

4. Вимоги до письмових робіт студентів: дипломні роботи (проекти); курсові 

роботи (проекти); звіти з практики; поточні письмові роботи (реферати, есеї, 

аналітичні записки тощо).  

5. Перевірка письмових робіт студентів на плагіат.  

6. Кодекс етики фахівців зі спеціальності.  

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання змісту 

навчання у закладах вищої освіти, організації бухгалтерської служби на підприємстві, 

технологічні процеси в бізнесі, та формування доброчесності і професійної етики.  

 

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Завдання 1. Загально-організаційні засади вищої освіти в Україні та в ЄС 

1. Державна політика у сфері вищої освіти.  

2. Завдання, напрями діяльності вищого навчального закладу.  

3. Структура управління закладом вищої освіти.  

4. Студентське самоврядування.  

Завдання 2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт навчання і 

виховання 

1. Загальна характеристика і класифікація студентів закладу вищої освіти.  

2. Формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладі вищої освіти.  

3. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.  

4. Права і обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.  

5. Наукові товариства студентів. 

Завдання 3. Зміст освіти у вищій школі  

1. Рівні та ступені вищої освіти.  

2. Освітні програми.  

3. Стандарти вищої освіти.  

4. Акредитація освітньої програми.  

5. Навчальний план, навчальна програма і підручник у вищій школі. 

https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70199/pedagogika/studentske_samovryaduvannya#934
https://pidru4niki.com/70116/pedagogika/student_vischogo_navchalnogo_zakladu_obyekt_subyekt_navchannya_vihovannya#884
https://pidru4niki.com/70117/pedagogika/formuvannya_tvorchoyi_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_vischomu_navchalnomu_zakladi#150
https://pidru4niki.com/70118/pedagogika/profesiyne_samovdoskonalennya_maybutnih_fahivtsiv#954
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
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Завдання 4. Форми організації навчання у вищій школі 

1. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна).  

2. Лекції, методика їх підготовки і проведення.  

3. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.  

4. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.  

5. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.  

6. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.  

7. Науково-дослідна робота студентів.  

8. Навчальна і виробнича практика студентів. 

Завдання 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів  

1. Компоненти, функції і види контролю.  

2. Методи і форми контролю успішності студентів.  

3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Завдання 6. Основні засади формування суб’єктів підприємницької діяльності 

та установ державного сектору 

1. Зміст і сутність підприємництва, способи його організації.  

2. Пошук та формування підприємницької ідеї.  

3. Види, форми, власність, економічна діяльність  підприємств і їх розвиток в 

умовах ринку.  

4. Реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності. 

Завдання 7. Бізнес - план і технологія його складання суб’єктами 

господарювання 

1. Суть та розділи бізнес – плану.  

2. Аналіз ситуації в галузі.  

3. Види товарів і послуг.  

4. Виробничий план.  

5. Фінансовий план.  

6. Ризики у підприємницькій діяльності. 

Завдання 8. Оподаткування суб’єктів господарювання 

1. Формування системи оподаткування підприємств.  

2. Види податків та їх характеристика.  

3. Місцеві податки і збори.  

4. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

5. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Завдання 9. Система управління підприємством та роль в ній економічної 

служби   

1. Характеристика підприємств за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД та іншими 

класифікаційними ознаками.  

2. Статут та організаційна структура підприємства.  

3. Органи управління підприємством. 

4. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

підприємства.  

Завдання 10. Організація бухгалтерського обліку і бухгалтерська служба 

підприємства  

1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

2. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні.  

3. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#625
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#172
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv#360
https://pidru4niki.com/70157/pedagogika/naukovo-doslidna_robota_studentiv_ndrs#188
https://pidru4niki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv#851
https://pidru4niki.com/70170/pedagogika/kontrol_navchalno-piznavalnoyu_diyalnistyu_studentiv#428
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70173/pedagogika/otsinyuvannya_rezultativ_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti_studentiv#331
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n113
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4. Бухгалтерська служба підприємства.  

5. Права, обов’язки, відповідальність працівників бухгалтерської служби 

підприємства. 

Завдання 11. Працевлаштування випускників спеціальності «Облік і 

оподаткування» 

1. Компетентностні характеристики фахівців з обліку і оподаткування.  

2. Основні напрями працевлаштування випускників. 

3. Порядок працевлаштування на підприємстві. 

4. Оплата праці працівників підприємства. 

Завдання 12. Характеристика процесу формування ресурсів  

1. Постачальники та підрядчики підприємства різних видів ресурсів.  

2. Трудові ресурси як особливий об’єкт в організації діяльності суб’єктів 

господарювання.  

3. Характеристика відносин підприємства з постачальниками та підрядчиками.  

4. Ціноутворення на ресурси.  

5. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 

Завдання 13. Характеристика процесу технології виробництва, надання послуг, 

виконання робіт  

1. Види виробництва, надання послуг, виконання робіт.  

2. Характеристика технологічного процесу виробництва, послуг, робіт.  

3. Використання ресурсів в технологічному процесі.  

4. Формування витрат від використання ресурсів.  

5. Характеристика видів готової продукції, робіт, послуг та їх собівартість 

Завдання 14. Характеристика процесу реалізації результатів господарської 

діяльності  

1. Покупці та замовники  підприємства різних видів об’єктів діяльності.  

2. Характеристика вітчизняних та іноземних покупців та замовників.  

3. Характеристика відносин підприємства з покупцями та замовниками.  

4. Ціноутворення на готову продукцію, роботи та послуги.  

5. Розрахунки з покупцями та замовниками 

Завдання 15. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та Кодекс етики 

1. Доброчесність в процесі підготовки фахівців у вищих закладах освіти.  

2. Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент.  

3. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.  

4. Вимоги до письмових робіт студентів: дипломні роботи (проекти); курсові 

роботи (проекти); звіти з практики; поточні письмові роботи (реферати, есеї, 

аналітичні записки тощо).  

5. Перевірка письмових робіт студентів на плагіат.  

6. Кодекс етики фахівців зі спеціальності.  

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 

на формування вмінь та навичок виконання певних видів організаційної і економічної 

роботи, а саме одержання базових компетенстностей з правил навчання у закладах 

вищої освіти, діяльності бухгалтерської служби, ознайомлення з моделями бізнесу та 

правилами академічної доброчесності.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 

Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 
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і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 

вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 

різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок. 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 

Тема 1. Загально-організаційні засади вищої освіти в Україні та в ЄС 

1. Державна політика у сфері вищої освіти.  

2. Право на вищу освіту.  

3. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні.  

4. Міністерство освіти та науки України.  

5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України.  

6. Структура системи вищої освіти в Україні.  

7. Завдання, напрями діяльності і структура вищого навчального закладу.  

8. Принципи управління закладом вищої освіти.  

9. Структура управління закладом вищої освіти.  

10. Органи громадського самоврядування у закладах вищої освіти.  

11. Студентське самоврядування.  

12. Основні завдання закладу вищої освіти.  

13. Правовий статус закладу вищої освіти.  

14. Типи закладів вищої освіти. Національний заклад вищої освіти.  

15. Дослідницький університет.  

16. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти.  

17. Структура закладу вищої освіти. 

Тема 2. Студент закладу вищої освіти  як об'єкт і суб'єкт навчання і виховання 

1. Загальна характеристика і класифікація студентів закладу вищої освіти.  

2. Формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладі вищої 

освіти.  

3. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.  

4. Права і обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.  

5. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

Тема 3. Зміст освіти у вищій школі  

1. Рівні та ступені вищої освіти.  

2. Атестація здобувачів вищої освіти.  

3. Документи про вищу освіту (наукові ступені).  

4. Єдина державна електронна база з питань освіти.  

5. Ліцензійні умови, галузі знань та спеціальності.  

6. Освітні програми.  

7. Стандарти вищої освіти.  

8. Система забезпечення якості вищої освіти.  

9. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

10. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

11. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

https://pidru4niki.com/70126/pedagogika/sistema_vischoyi_osviti_ukrayini#842
https://pidru4niki.com/70128/pedagogika/struktura_sistemi_vischoyi_osviti_ukrayini#987
https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
https://pidru4niki.com/70196/pedagogika/printsipi_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#185
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70198/pedagogika/organi_gromadskogo_samovryaduvannya_vischih_navchalnih_zakladah#252
https://pidru4niki.com/70199/pedagogika/studentske_samovryaduvannya#934
https://pidru4niki.com/70116/pedagogika/student_vischogo_navchalnogo_zakladu_obyekt_subyekt_navchannya_vihovannya#884
https://pidru4niki.com/70117/pedagogika/formuvannya_tvorchoyi_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_vischomu_navchalnomu_zakladi#150
https://pidru4niki.com/70118/pedagogika/profesiyne_samovdoskonalennya_maybutnih_fahivtsiv#954
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
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12. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

13. Ліцензування освітньої діяльності.  

14. Акредитація освітньої програми.  

15. Інституційна акредитація закладу вищої освіти.  

16. Навчальний план, навчальна програма і підручник у вищій школі. 

Тема 4. Форми організації навчання у вищій школі 

1. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна).  

2. Лекції, методика їх підготовки і проведення.  

3. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.  

4. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.  

5. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.  

6. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організування навчання.  

7. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.  

8. Науково-дослідна робота студентів.  

9. Навчальна і виробнича практика студентів. 

Тема 5. Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів  

1. Компоненти, функції і види контролю.  

2. Методи і форми контролю успішності студентів.  

3. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Тема 6. Основні засади формування суб’єктів підприємницької діяльності та 

установ державного сектору 

1. Зміст і сутність підприємництва, способи його організації; започаткування 

підприємницької діяльності.  

2. Ринкова компетентність майбутнього підприємця.  

3. Наявність підприємницьких навичок у майбутнього організатора.  

4. Пошук та формування підприємницької ідеї.  

5. Переваги та недоліки підприємницької ідеї.  

6. Види, форми, власність, економічна діяльність  підприємств і їх розвиток в 

умовах ринку.  

7. Аграрний бізнес і перспективи його розвитку.  

8. Ринкова орієнтація підприємця.  

9. Реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності. 

Тема 7. Бізнес - план і технологія його складання суб’єктами господарювання 

1. Суть бізнес – плану.  

2. Типологія бізнес-планів.  

3. Розділи бізнес-плану.  

4. Резюме.  

5. Аналіз ситуації в галузі.  

6. Види товарів і послуг.  

7. Аналіз ринку збуту, конкуренція на ринках збуту.  

8. План маркетингу.  

9. Виробничий план.  

10. Організаційний план.  

11. Правове забезпечення діяльності фірми.  

12. Оцінка ризику і страхування.  

13. Фінансовий план.  

14. Пропозиції що висуваються фірмою.  

15. Наймання, оцінка і добір персоналу на підприємство.  

https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#625
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#172
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70153/pedagogika/fakultativi_spetskursi_spetsseminari_formi_organizuvannya_navchannya#441
https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv#360
https://pidru4niki.com/70157/pedagogika/naukovo-doslidna_robota_studentiv_ndrs#188
https://pidru4niki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv#851
https://pidru4niki.com/70170/pedagogika/kontrol_navchalno-piznavalnoyu_diyalnistyu_studentiv#428
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70173/pedagogika/otsinyuvannya_rezultativ_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti_studentiv#331
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16. Планування як метод формування кадрового складу фірми.  

17. Стимулювання роботи персоналу.  

18. Управління діловою кар’єрою та навчанням персоналу.  

19. Договірні відносини в бізнесі.  

20. Партнерські стосунки підприємця.  

21. Ризики у підприємницькій діяльності. 

Тема 8. Оподаткування суб’єктів господарювання 

1. Формування системи оподаткування підприємств.  

2. Види податків та їх характеристика.  

3. Місцеві податки і збори.  

4. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

5. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Тема 9. Система управління підприємством та роль в ній економічної служби   

1. Характеристика підприємств за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД та іншими 

класифікаційними ознаками.  

2. Статут та організаційна структура підприємства.  

3. Органи управління підприємством. 

4. Координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства.  

5. Інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень.  

6. Створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством.  

7. Забезпечення раціональності управлінського процесу.  

8. Впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності.  

9. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

підприємства.  

10. Розробка, впровадження форм і методів роботи по удосконаленню якості 

системи управління підприємством.  

11. Розробка та здійснення заходів щодо реалізації політики з удосконалення 

якості системи управління підприємством.  

12. Методичне і організаційне керівництво роботою з питань удосконалення 

якості системи управління підприємством.  

13. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань 

удосконалення якості системи управління підприємством.  

14. Організація роботи по впровадженню сучасних технологій з контролінгу у 

процес управління підприємством, їх нормативно-методичне та програмне 

забезпечення. 

Тема 10. Організація бухгалтерського обліку і бухгалтерська служба 

підприємства  

1. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

2. Основні терміни в бухгалтерського обліку: активи; господарська операція; 

зобов’язання; економічна вигода; національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку; облікова політика; первинний документ; користувачі фінансової звітності; 

міжнародні стандарти фінансової звітності; витрати; доходи; власний капітал; чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

3. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні.  

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

5. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.  

6. Інвентаризація активів і зобов'язань.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n188
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7. Подання та оприлюднення фінансової звітності.  

8. Бухгалтерська служба підприємства.  

9. Основні посади працівників бухгалтерської служби.  

10. Права, обов’язки, відповідальність працівників бухгалтерської служби 

підприємства. 

Тема 11. Працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування» 

1. Компетентностні характеристики фахівців з обліку і оподаткування.  

2. Основні напрями працевлаштування випускників: управління підприємством 

(інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, здійснення 

економічних розрахунків, мотивації персоналу, використання майна, постачання 

ресурсів, маркетинг, розподілу фінансових результатів); державна служба і діяльність 

бюджетних організацій (законодавчі і виконавчі органи влади на державному і 

територіальному рівні); діяльність фінансово-кредитних установ (банки, страхові 

компанії, кредитні спілки); діяльність фінансових органів і фіскальної служби 

(податкові та митні органи, казначейська служба); аудиторська діяльність 

(незалежний аудит за міжнародними стандартами, державний аудит, внутрішній 

аудит); інформаційна кібербезпека підприємства (економіко-правовий захист 

інформації); оціночна діяльність (оцінка для цілей оподаткування, оцінка цінних 

паперів, земельних ділянок, майна та правових прав (бізнесу, нерухомого майна, 

транспортних засобів, машин та обладнання, цілісних майнових комплексів, об’єктів 

інтелектуальної власності); економічна експертиза та аналітична робота (судово-

бухгалтерська, фінансова, податкова експертиза, моніторинг, діагностика, 

бюджетування, прогнозування, стратегічне планування, фінансовий аналіз); 

організація бізнесу за видами економічної діяльності (промисловість, торгівля, 

аграрний сектор, будівництво, транспорт); зовнішньоекономічна діяльність 

(експортно-імпортні операції, міжнародний розвиток бізнесу, іноземне інвестування). 

Тема 12. Характеристика процесу формування ресурсів  

1. Постачальники та підрядчики підприємства різних видів ресурсів.  

2. Трудові ресурси як особливий об’єкт в організації діяльності суб’єктів 

господарювання.  

3. Характеристика відносин підприємства з постачальниками та підрядчиками.  

4. Ціноутворення на ресурси.  

5. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 

Тема 13. Характеристика процесу технології виробництва, надання послуг, 

виконання робіт  

1. Види виробництва, надання послуг, виконання робіт.  

2. Характеристика технологічного процесу виробництва, послуг, робіт.  

3. Використання ресурсів в технологічному процесі.  

4. Формування витрат від використання ресурсів.  

5. Характеристика видів готової продукції, робіт, послуг та їх собівартість 

Тема 14. Характеристика процесу реалізації результатів господарської 

діяльності  

1. Покупці та замовники  підприємства різних видів об’єктів діяльності.  

2. Характеристика вітчизняних та іноземних покупців та замовників.  

3. Характеристика відносин підприємства з покупцями та замовниками.  

4. Ціноутворення на готову продукцію, роботи та послуги.  

5. Розрахунки з покупцями та замовниками 

Тема 15. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та Кодекс етики 

1. Доброчесність в процесі підготовки фахівців у вищих закладах освіти.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n237
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2. Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент. 

Прийоми навчання студентів належному академічному письму.  

3. Основні види порушень академічної доброчесності  

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.  

5. Вимоги до письмових робіт студентів: дипломні роботи (проекти); курсові 

роботи (проекти); звіти з практики; поточні письмові роботи (реферати, есеї, 

аналітичні записки тощо).  

6. Перевірка письмових робіт студентів на плагіат.  

7. Інструменти підвищення ефективності кодексу академічної етики.  

8. Кодекс етики бухгалтерів.  

9. Загальне застосування Кодексу етики: доброчесність, об’єктивність, 

професійна компетентність та належна ретельність, професійна поведінка.  

10. Професійні бухгалтери-практики: професійне призначення, конфлікт 

інтересів, повторні висновки, гонорари та інші типи винагороди, маркетинг 

професійних послуг, подарунки та знаки гостинності, відповідальне зберігання 

активів клієнта, об’єктивність: всі послуги, незалежність: завдання з надання 

впевненості, незалежність: інші завдання з надання впевненості.  

11. Професійні бухгалтери в бізнесі: потенційні конфлікти, складання та 

подання інформації, достатня компетентність, фінансові інтереси, заохочення.  

12. Кодекси етики податківців, аудиторів, оцінщиків, фінансових аналітиків, 

працівників банківських установ, страхових компаній, державних службовців.  

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 

розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативноправової бази;  

- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  

- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

6.6.2. Курсова робота з начальної дисципліни  

 

Майбутня фахова спеціальність студента, що навчається на освітньо-професійній 

програмі «Облік і оподаткування» безпосередньо пов’язана із забезпеченням 
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економічного механізму діяльності господарюючих структур: бізнесових, бюджетних, 

громадської діяльності за різними видами класифікаційних ознак суб’єктів 

господарювання. При цьому, важливо ознайомити студента з основами механізму 

функціонування суб’єктів господарювання відповідно до їх господарських процесів, 

які є об’єктами різних видів обліку, аналізу, аудиту та визначення об’єктів 

оподаткування. 

Для цього студентам пропонується розробити опорну модель бізнес плану 

функціонування підприємства за різними класифікаційними ознаками та 

технологічними процесами відповідно до КВЕД. 

Бізнес-план – це комплексний плановий документ підприємницької діяльності, в 

якому передбачені заходи, спрямовані на реалізацію підприємницької ідеї, на 

одержання прибутку. 

Бізнес-план повинен бути складений обов'язково в письмовій формі, тому що 

неформальні, усні пропозиції можуть призвести або до того, що підготовчий період 

буде надзвичайно тривалим, або просто до провалу бізнес-ідеї. 

Насамперед, важливим кроком підготовчої стадії бізнес-планування є визначення 

предмету бізнесу. 

Даний етап підготовки бізнес-плану дозволяє відповісти на досить просте, але 

істотне запитання після того, як ми вже проаналізували стан ринку, розробили власну 

бізнес-ідею, що відповідає ринковому сьогоденню, а також особистим цілям, — яким 

видом діяльності буде займатися підприємець? 

В ідеалі предмет бізнесу необхідно розглядати з точки зору інтересів споживача. 

Не один підприємець не досягне успіху, якщо запропонована продукція та/або 

послуги не будуть користуватися попитом. Тому бізнес-план для підприємницької 

діяльності повинен включати детальну характеристику товарів (робіт, послуг): 

- які потреби споживача задовольняє товар? 

-  в чому переваги даного товару в порівнянні з аналогічними у конкурентів 

(упаковка, знижки тощо)? 

- на якого споживача розрахований товар (рівень доходу, особливості характеру, 

смаки і т.д.)? 

Наступними важливими кроками розробки бізнес-плану є визначення цілей 

запланованого бізнесу, його стратегії та тактики, тобто процес стратегічного 

планування. 

Процес розробки бізнес-плану для підприємницької діяльності розпочинається зі 

збору інформації, що стосується майбутнього бізнесу. До даної інформації належить 

маркетингова, виробнича та фінансова інформація. Ідея виявиться успішною, якщо 

знайти свого споживача. В умовах ринкової економіки людям неможливо продати те, 

що вони не хочуть купувати, і легко продати те, що хочуть і можуть купувати. Тому 

першим кроком є аналіз стану ринку, який полягає в детальному розгляді всіх умов, в 

яких працювати і конкурувати підприємцю. Іншими словами, необхідно з'ясувати: 

- які можливості ринку та які тенденції його розвитку? 

- які фактори можуть вплинути на успіх справи? 

Необхідно розглянути ринок "під мікроскопом", детально описати своїх 

конкурентів і можливості покупців. Також важливо проаналізувати ті регіони і місця, 

в яких можливо організувати виробництво і реалізацію товару (наявність пільг в 

оподаткуванні, вигідне географічне, кліматичне місцезнаходження та ін.). 

Аналізуються наступні показники ринку: 

- попит на даний вид продукції чи послуг; 

- купівельні можливості потенційних клієнтів; 
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- чисельність потенційних покупців з розбивкою за районами і віковими групами; 

- динаміка доходів населення (клієнтів); 

- динаміка загального попиту на всі зіставні товари на ринку; 

- чисельність підприємців, що займаються цим видом підприємницької 

діяльності. 

Наступним кроком підготовчої стадії бізнес-планування є визначення особистих 

цілей підприємця. 

Реалії сучасного бізнесу вимагають високої відповідальності і наполегливості від 

підприємця, які повинні бути направлені на досягнення конкретно поставленої цілі. 

Щоб правильно сформулювати ті цілі, яких підприємець намагатиметься досягти 

особисто, необхідно відповісти на наступні питання: 

- що змусило зайнятися саме даним видом підприємницької діяльності? 

- які часові рамки досягнення поставлених цілей? 

- які результати від заняття підприємницькою діяльністю очікуються? 

- як визначити, що поставлені цілі досягнуті? В ідеалі цілі повинні мати точні 

терміни виконання, бути конкретними, не суперечити одна одній і бути кількісно 

вимірюваними. 

- чи зможе справа підприємця вижити, якщо одна чи декілька ідей не будуть 

досягнуті? Необхідно визначити той момент, коли варто ліквідувати початий бізнес, 

якщо він не буде таким успішним, як планувалося. 

Для розробки бізнес-плану та упорядкування його в курсову роботу студентам 

пропонується наступний зміст плану курсової роботи. 

 

Тема: Організація механізму функціонування суб’єкта господарювання з виробництва 

хлібобулочної продукції  

Вступ. 

Розділ 1. Організація господарської діяльності з виробництва хлібобулочної 

продукції та її роль в розвитку суспільства. 

Розділ 2. Виконання технологічного процесу з виробництва хлібобулочної 

продукції. 

2.1. Характеристика хлібобулочної продукції одержаної від виконання 

технологічного процесу. 

2.2. Ресурси для забезпечення технологічного процесу виробництва 

хлібобулочної продукції. 

2.3. Технологічне перетворення ресурсів при виконання операцій технологічного 

процесу з виробництва хлібобулочної продукції. 

Розділ 3. Економічна характеристика технологічного процесу виробництва 

хлібобулочної продукції. 

3.1. Організація постачання ресурсів для технологічного процесу. 

3.2. Характеристика покупців та ціноутворення на хлібобулочну продукцію. 

3.3. Система оподаткування господарюючих суб’єктів з виробництва 

хлібобулочної продукції. 

Висновки. 

Список використаної літератури. 

 

За даною темою студенту надається право вибору виду діяльності (виробництво 

продукції, послуга, робота), форми власності суб’єкта господарювання, 

організаційно-правової форми господарювання. За структурою курсової роботи 

студент повинен навчитись давати відповіді на наступні питання: 
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1) актуальність проблеми щодо діяльності підприємства; 

2) стан розвитку обраного виду діяльності; 

3) характеристику об’єкта виробництва, надання послуг, виконаних робіт; 

4) визначення переліку ресурсів необхідних для створення результатів діяльності 

за об’єктом виробництва, надання послуг, виконаних робіт; 

5) характеристики перетворення ресурсів при виконання операцій 

технологічного процесу із створення  результатів діяльності за об’єктом 

виробництва, надання послуг, виконаних робіт; 

6) формування системи постачальників ресурсів для здійснення технологічного 

процесу; 

7) формування системи покупців ресурсів для реалізації результатів діяльності за 

об’єктом виробництва, надання послуг, виконаних робіт; 

8) здійснення розрахунків щодо ціноутворення на об’єкти діяльності 

підприємства; 

9) характеристики можливих податків, які виникають в процесі функціонування 

суб’єкта  господарювання та щодо видів об’єктів діяльності. 

10) висновків за результатами функціонування бізнесу. 

При написанні курсової роботи студент одержує компетентності щодо побудови 

технологічного процесу при створенні об’єктів діяльності з виробництва, надання 

послуг, виконаних робіт, пошуку постачальників і покупців, розрахунку результатів 

господарювання та системи оподаткування, які є об’єктами обліку, а також 

академічної доброчесності письма. 

Вимоги до написання курсової роботи визначаються Методичними 

рекомендаціями, які є єдиними на кафедрі до написання курсових робіт, а щодо 

обсягу роботи, то вона складається з 2 частин теоретичного викладу матеріалу та 

розрахункових даних, які презентуються. 

Для написання курсової роботи у продовж семестру планується проводити 1 

екскурсію на підприємство з метою візуалізації його функціонування та роботи 

бухгалтерської служби. В період пандемії можливо практикувати віртуальні екскурсії 

за Інтернет ресурсом. 

 

 

6.6.3. Теми рефератів, контрольних робіт та презентацій для самостійної 

підготовки в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з 

ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

Перелік тем для рефератів: 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: ВИЩА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

1. Історія створення і розвитку Житомирського національного агроекологічного 

університету.  

2. Адаптаційний період в ВЗО та його особливості.  

3. Державна політика в галузі вищої освіти.  

4. Право громадян України на вищу освіту.  

5. Структура вищої освіти в Україні.  
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6. Стандарти вищої освіти в Україні.  

7. Управління в галузі вищої освіти.  

8. Типи вищих навчальних закладів в Україні.  

9. Створення, реформація та ліквідація ВЗО.  

10. Основні посади викладачів ВЗО.  

11. Фінансово-економічні відносини в системі вищої освіти.  

12. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою.  

13. Роль бібліотек в навчально-виховному процесі. Фонди бібліотек та методи їх 

систематизації.  

14. Поняття «інноваційна технологія» в педагогічному процесі.  

15. Дистанційна освіта та її організація в ВЗО.  

16. Вища освіта та її роль у формуванні конкурентоспроможного фахівця.  

17. Історія університетської освіти (на прикладі України).  

18. Розвиток вищої освіти в розвинених країнах ринкової економіки.  

19. Особливості розвитку університетської освіти в Європі.  

20. Роль вищої освіти у поліпшенні добробуту людей.  

21. Роль вищої освіти в економічному та інноваційному розвитку держави.  

22. Університет, його роль, функції і завдання.  

23. Болонський процес: хронологія подій та їх наслідки для освіти  

24. Розвиток вищої освіти України в контексті Болонського процесу.  

25. Реформування вищої освіти і Болонський процес.  

26. Необхідність та умови інтеграції України в Європейський освітній простір.  

27. Розвиток студентського самоврядування в університетах України  

28. Сутність кредитно-модульної системи навчання.  

29. Організація самостійної роботи студента.  

30. Організація оцінки результатів роботи студентів. Критерії оцінювання.  

31. Студентська профспілкова організація в університеті.  

32. Моя майбутня професія. 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
1. Здійсніть інформаційний пошук в авторитетних електронних чи друкованих 

джерелах та випадкових інтернет-ресурсах на одну тему (теми пропонує бібліотекар–

викладач відповідно до спеціалізації студентів). Порівняйте результати.  

2. Як правильно цитувати роботи інших науковців?  

3. Які міжнародні стилі цитування ви знаєте?  

4. Порівняйте кілька стилів цитувань, опишіть їхні переваги та недоліки ?  

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА 
1. Професійна етика працівників економічних спеціальностей: виникнення та 

призначення в суспільстві  

2. Поняття загальної та професійної етики  

3. Особливості етики різних професій  

4. Регулювання діяльності бухгалтерів і аудиторів  

5. Етика для всіх професійних бухгалтерів  

6. Етичний кодекс професійних бухгалтерів: суть і значення  

7. Загальна характеристика фундаментальних принципів  

8. Професійна компетентність: критерії оцінки  

9. Конфіденційна інформація і способи її ідентифікації  

10. Сутність і класифікація професійних ризиків облікового персоналу  
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11. Принципи чесності і об’єктивності  

12. Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів)  

13. Професійна етика аудитора  

14. Вимоги до етики аудиторів  

15. Незалежність в аудиторській діяльності  

16. Відповідальність аудитора за якість перевірки фінансової звітності 17. Етика 

для штатних професійних бухгалтерів  

18. Вимоги до професійної етики штатних бухгалтерів  

19. Незалежність у внутрішньому аудиті  

20. Механізми дотримання вимог професійної етики бухгалтерів в ісламських 

країнах: можливості застосування в українській практиці  

21. Професійне судження бухгалтера  

22. Етика для працівників державної аудитроської служби  

23. Сутність, мета та завдання кодексу етики працівника фіскальної служби  

24. Морально-етичні принципи професійної діяльності  

25. Протидія одержанню винагороди (подарунків)  

26. Внутрішній контроль за дотриманням норм кодексу етики  

27. Етика державних службовців. світова практика  

28. Кодекс професійної етики працівників органу державної податкової служби  

29. Морально-етичні принципи професійної діяльності працівника  

30. Протидія корупції в органах державної фіскальної України  

31. Кримінальна, адміністративна і дисциплінарна відповідальність аудиторів.  

32. Зарубіжний досвід відповідальності бухгалтерів і аудиторів.  

33. Принципи чесності і об’єктивності.  

34. Принцип професійної компетентності.  

35. Принцип конфіденційності і професійної поведінки.  

36. Дотримання технічний стандартів професії.  

37. Особливості застосування принципів етики в Україні і світі.  

38. Складові незалежності професійного бухгалтера, аудитора  

39. Законодавче регулювання вимог щодо забезпечення незалежності аудиту.  

40. Незалежність згідно Кодексу професійної етики.  

41. Незалежність внутрішніх і зовнішніх аудиторів і відповідальність за її 

порушення.  

42. Ризики діяльності та загрози незалежності професійного бухгалтера, аудитора 

та заходи безпеки  

43. Конфіденційність як фундаментальний принцип професійної етики.  

44. Загрози розповсюдження інформації, що охороняється.  

45. Робота з конфіденційною інформацією.  

46. Об'єктивність і компетентність при формуванні професійного судження  

47. Етичні конфлікти та оприлюднення рекламної інформації  

48. Види діяльності заборонені для професійних бухгалтерів.  

49. Реклама та пропонування послуг.  

50. Відмінності у етичних принципах зовнішніх і внутрішніх аудиторів. 

 

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально 

консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 
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метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування 

 

6.6.4. Питання для обговорення в процесі вивчення навчальної дисципліни 

 

Теми обговорення формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 

процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення обговорення можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: ВИЩА ОСВІТА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ 

1. Що таке університет?  

2. Коли і де починається історія університетської освіти?  

3. В якому році в Україні було створено перший навчальний заклад?  

4. Як Ви розумієте місію університету?  

5. Які Ви знаєте основні нормативно-правові акти, які регламентують механізм 

управління університетською освітою?  

6. В якому році був затверджений Закон України «Про вищу освіту України»?  

7. Які кращі державні університети готують українську еліту?  

8. В чому полягає провідна роль державних університетів в підготовці 

висококваліфікованих фахівців?  

9. Що таке освіта?  

10. В чому полягає національний характер освіти?  

11. Яким чином в Україні забезпечується безперервність освіти і який механізм її 

забезпечення?  

12. Які функції та задачі виконує Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України в сучасних умовах?  

13. Що таке Болонський процес?  

14. В чому полягає суть процесу інтеграції України в європейський простір?  

15. В якому році та де була підписана Булонська декларація щодо створення 

єдиного Європейського простору освіти?  

16. Що Ви знаєте про Булонську конвенцію, яка була підписана в м. Болонья 19 

червня 1999 року?  

17. Які Ви знаєте офіційні документи Міністерства освіти і науки України, які 

регламентують впровадження Болонської системи в освітянський простір України?  

18. Що таке кредитно-модульна система організації навчального процесу?  

19. Які освітньо-кваліфікаційні рівні введені в систему вищої освіти України у 

зв'язку з впровадженням Болонської системи?  

20. Що таке євроінтеграція?  

21. В чому полягає сутність Європейської кредитно-трансфертної системи 

(ECTS)?  

22. По якій шкалі оцінюються знання студентів в умовах Болонського процесу?  

23. Що таке кредит?  

24. Що Ви розумієте під фундаменталізацію та індивідуалізацією підготовки 

фахівців з вищою освітою? В чому вони проявляються в університетській сфері?  
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25. Які Ви знаєте основні тенденції розвитку світової вищої освіти на сучасному 

етапі?  

26. На Вашу думку чому буде сприяти інтеграція України в світовий 

(європейський) освітянський простір?  

27. Що таке університет? Яка основна мета його функціонування в 

суспільстві,державі?  

28. Яка структура університету, в якому Ви навчаєтесь?  

29. Які функції притаманні ректорові університету?  

30. Яка структура управління в університеті, в якому Ви навчаєтесь?  

31. На якому факультеті Ви навчаєтесь, яка його структура?  

32. Що таке факультет?  

33. Деканати: їх роль в організації і проведенні навчального процесу на 

факультеті.  

34.Чим відрізняється випускаюча кафедра від обслуговуючої навчальний процес?  

35. Хто є учасниками організації навчального процесу в університеті?  

36. Підсумковий модульний контроль: його мета, призначення і механізм 

реалізації.  

37. Що таке графік навчального процесу?  

38. Що таке лекція, семінар, самостійна робота студента (СРС)?  

39. Як Ви тлумачите „професійну підготовку майбутніх фахівців зі спеціальності 

– Облік і оподаткування » ?  

40. Що передбачає науково-дослідна робота студентів? 

41. Визначте та опишіть головні тенденції розвитку вищої освіти Європи.  

42. Опишіть історію формування Болонського процесу.  

43. Доведіть думку: «Українська вища освіта – частина європейської інтеграції».  

44. Проаналізуйте роль фундаментальних наук в системі вищої освіти.  

45. Проаналізуйте роль індивідуалізації навчання в системі вищої освіти.  

46. Визначте, що належить до індивідуально-психологічних особливостей 

людини.  

47. Визначте головні умови розвитку здібностей тих, хто навчається.  

48. Доведіть думку: «Навчання – один із головних видів діяльності людини».  

49. Проаналізуйте провідні форми організації навчання у вузі.  

50. Визначте види лекційних занять та головні вимоги до лекції.  

51. Обґрунтуйте твердження: «Навчання – двобічний процес».  

52. Як Ви розумієте професійну свідомість?  

53. Опишіть соціально-культурну інфраструктуру університету.  

54. Визначте зміст поняття «студентське самоврядування».  

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 
1. Дайте власне визначення поняття «академічна доброчесність».  

2. Дискусія «З якого віку, на вашу думку, потрібно звертати увагу на академічну 

доброчесність?».  

3. Розвиток поняття «академічна доброчесність» у цифрову епоху.  

4. Напишіть коротке есе на тему «Академічна доброчесність у вищій освіті».  

5. Опишіть 5 чеснот, притаманних академічній доброчесності, та їх взаємні 

зв’язки. 

6. Яким чином, на вашу думку, кодекс честі сприяє академічній доброчесності?  

7. Що повинен враховувати кодекс честі університету і які можуть бути наслідки 

в разі його порушення?  
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8. Хто повинен складати кодекс честі університету? 

9. Академічна доброчесність проти корупції: відповідальність студента, 

викладача, адміністрації навчального закладу, громадськості.  

10. Зробіть постановку певної ситуації, де відображено корупційні дії: 

хабарництво, здирництво тощо та покажіть можливі варіанти вирішення такої 

ситуації.  

11. Що можна вважати корупцією в академічному середовищі?  

12. Дискусія на тему: «Як боротись із корупцією у академічному середовищі?». 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: БУХГАЛТЕРСЬКА СЛУЖБА 
1. Організація бухгалтерського обліку: задачі, функції, поняття, значення.  

2. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку.  

3. Формування облікової політики підприємства.  

4. Поняття діловодства та документування.  

5. Організація документування господарських операцій.  

6. Організація документообігу.  

7. Призначення і функції бухгалтерії.  

8. Побудова структури облікового апарату.  

9. Регламентування обов'язків працівників обліку. 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: ОРГАНІЗАЦІЯ БІЗНЕСУ 
1. Характеристика бізнес-плану.  

2. Об'єктивна необхідність планування підприємницької діяльності.  

3. Типологія бізнес-планів.  

4. Цілі розробки бізнес-плану.  

5. Формування інформаційного поля бізнес-плану.  

6. Поняття інформаційного поля бізнес-плану.  

7. Загальна методологія розробки бізнес-плану.  

8. Стадії розробки бізнес-плану.  

9. Логіка розробки бізнес-плану.  

10. Загальні вимоги до стилю складання бізнес-плану.  

11. Функціональне призначення та правила оформлення резюме.  

12. Галузь, фірма та її продукція  

13. Аналіз поточного стану справ у галузі. Концепція поведінки фірми.  

14. Загальна характеристика фірми. Продукт та (або) послуги фірми.  

15. 3ахист продукції патентами, товарними марками.  

16. Перспективи розвитку бізнесу в майбутньому.  

17. Загальна характеристика ринку продукту.  

18. Визначення цільового ринку бізнесу.  

19. 0цінка впливу зовнішніх факторів на бізнес. Конкурентна позиція фірми.  

20. Цілі, завдання та логіка розробки маркетинг-плану.  

21. Етапи процесу формування цілей маркетингової діяльності фірми. Логіка 

розробки маркетинг-плану.  

22. Стратегія маркетингу.  

23. Фінансове забезпечення плану маркетингу.  

24. Прогнозування обсягів продажу продукції фірми  

25. 3авдання та логіка розробки виробничого плану.  

26. Основні виробничі операції.  

27. Сировина, матеріали, комплектуючі вироби. 
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28. Виробничі й невиробничі приміщення.  

29. Змістовна характеристика основних розділів організаційного плану.  

30. Визначення потреб фірми у персоналі.  

31. 0рганізаційна схема управління фірмою.  

32. Кадрова політики і стратегія фірми.  

33. Завдання розробки та значення фінансового плану.  

34. 3авдання розробки та процедура складання плану грошових надходжень і 

витрат.  

35. Мета і вимоги до складання планового балансу.  

36. Аналіз чутливості.  

37. Сутність ризику. Типи можливих ризиків.  

38. Концепція управління ризиками.  

39. Способи реагування на небезпеки та загрози для бізнесу фірми.  

40. Цілі та завдання презентації бізнес-плану.  

41. Чинники, що приваблюють потенційних кредиторів та інвесторів до 

фінансування та співробітництва.  

42. Організація проведення презентації бізнес-плану 

 

НАПРЯМ ПРОГРАМИ: ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

1. Право на працю, його сутність та зміст. 

2. Законодавство про зайнятість населення та його роль у регулюванні відносин 

зайнятості та працевлаштування. 

3. Підстави та порядок отримання статус безробітного. 

4. Сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні та основні 

напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні щодо працевлаштування 

молоді. 

5. Структурні підрозділи ЗВО, що можуть сприяти працевлаштуванню студентів і 

випускників, їх основні функції, методи роботи, перспективи співробітництва. 

6. Права і гарантії, які надаються випускникам ЗВО, молодим фахівцям при 

працевлаштуванні. 

7. Алгоритм пошуку роботи. Використання новітніх технологій під час пошуку 

роботи. 

8. Поняття та основні відмінності агентств з працевлаштування, рекрутингових 

агентств, кадрових агентств, організація та специфіка їх роботи, особливості співпраці 

з ними. 

9. Державні служби зайнятості як центри реалізації державної політики 

зайнятості населення. 

10. Загальні вимоги до написання резюме (CV). Структура, форма і зміст 

резюме. 

11. Загальні вимоги до написання автобіографії. 

12. Проходження співбесіди з роботодавцем, підготовка до співбесіди. 

Особливості поведінки під час співбесіди. 

13. Поняття тестування. Зміст та функції тестування при проходженні 

співбесіди безпосередньо у потенційного роботодавця та у рекрутинговій компанії. 

14. Поняття та ознаки трудового договору. 

15. Зміст трудового договору. Обов’язкові та факультативні умови трудового 

договору. 

16. Форма трудового договору. Строки трудового договору. 
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17. Контракт як особлива форма трудового договору. 

18. Загальний порядок укладення трудового договору. 

19. Документи, необхідні для укладення трудового договору. 

20. Трудова книжка – основний документ про трудову діяльність. Порядок 

ведення трудової книжки. 

21. Загальні вимоги до написання заяви про прийом на роботу. 

22. Порядок оформлення працівника на роботу. 

23. Випробування при прийнятті на роботу. 

24. Основні кваліфікаційні вимоги до професії бухгалтера, податківця, аудитора, 

фінансового аналітика. 

 

 

6.7.  Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

6.7.1. Методи навчання  

Дисципліна передбачає навчання через:  

1. Інтерактивні 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.  

При викладанні дисципліни 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. 

 

6.8. Система контролю 

 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

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 
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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. 

 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 3 6 

2 3 6 

Разом 6 12 

ІІ 

1 4 7 

2 4 7 

3 4 7 
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Разом 12 21 

ІІІ 

1 5 7 

2 5 7 

3 5 7 

Разом 15 21 

IV 

1 4 6 

2 4 6 

3 4 6 

Разом 12 18 

V 

1 3 6 

2 3 6 

3 3 6 

Разом 9 18 

VI 
1 6 10 

Разом 6 10 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ 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.  

Курсова робота оцінюється за результатами захисту презентації за загальними 

підходами, які визначені в методичних рекомендаціях кафедри до написання та 

захисту курсових робіт передбачених в навчальному плані. 

 

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 

 

6.10.1. 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). 

 

 

6.10.2. 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.  
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6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 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. 

 

 

6.10.4. 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. 

 

 

6.11. Рекомендована література 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV. 

2. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

3. Кодекс етики професійних бухгалтерів URL: https://lexinform.com.ua/wp-

content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf 

4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII 

7. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів 

академічної доброчесності. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf 

8. Положення про організацію навчального процесу в Поліському 

національному університеті. URL: http://znau.edu.ua/m-universitet/m-publichna-

https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/go/322-08
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informatsiya 

9. Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи: 

Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 26.01.2011 № 59 

10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Наказ 

Мінпраці України від 29.12.2004 р. № 336 

11. Класифікатор професій ДК 003:2010: Наказ Держспоживстандарту від 

28.07.2010 р. № 327  

12. Національні (державні) статистичні класифікації (класифікатори). URL:  

http://www.ukrstat.gov.ua/work/klass200n.htm 

13. Положення про бухгалтерію підприємства. URL: 

https://www.kadrovik01.com.ua/article/3772-polojennya-pro-buhgalteryu-pdprimstva 

14. Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення 

серед молодих вчених : кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова,І. О. 

Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. 

15. Академічна культура українського студентства: основні чинники 

формування та розвитку. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна . 

URL: http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf  

16. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В. Фінікова, 

А.Є. Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. – Режим доступу: 

07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf 

17. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. 

благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т.В.Фінікова, 

А.Є.Артюхова – К.; Таксон, 2016. – 234 с. 

18. Бізнес-планування та управління проектами: навчальний посібник / П. Г. 

Ільчук, Р. В. Фещур, А. І. Якимів та ін. ; за ред. П. Г. Ільчука  Львів : Новий Світ - 

2000, 2019.  216 с. 

19. Бізнес-планування: навчальний посібник / Т.Г. Васильців, Я.Д. Качмарик, 

В.І.Блонська, Р.Л. Лупак.  К. : Знання, 2013.  207 с.:  

20. Бралатан В.П., Гуцаленко Л.В., Здирко Н.Г. Професійна етика. К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 252с. 

21. Доброва Н. В.Основи бізнесу: навчальний посібник / Н. В. Доброва, М. М. 

Осипова– Одеса: Бондаренко М.О., 2018. 305 с.  

22. Мельников А. М. Основи організації бізнесу: навч. посібник / за заг. ред. А. 

М. Мельникова [А. М. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б Пундяк] – К.: «Центр 

учбової літератури, 2013. – 200 с. 

23. Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні 

рекомендації / автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. 

С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; 

Науковотехнічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; 

Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 117 с. 

24. Навчання студентів академічній доброчесності у бібліотеці ВНЗ : методичні 

поради / автори-укладачі: Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. 

Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; Українська бібліотечна 

асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 39 с. 

25. Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці : 

інформаційний огляд / автори-укладачі: Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В. ; 

редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. О. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/59-2011-%D0%BF
https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/5128
https://www.kadrovik01.com.ua/article/3772-polojennya-pro-buhgalteryu-pdprimstva
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/monografii/Monografiya_young_scientist.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2015-07-17/2015.pdf
http://www.univer.kharkov.ua/images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_4_12_red1.pdf
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_2_12_red3.pdf
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_1_12_red3.pdf
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Сербін; Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 

2016. – 41 с. 

26. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки і обґрунтування: [навч.- 

метод. посібник для самостійн. вивч. дисц.] / С.Ф. Покропивний, С.М. Соболь, Г.О. 

Швиданенко – К. : КНЕУ, 2001. – 240 с. 

27. Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: 

інформаційний огляд / автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова 

; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська ; 

Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 36 с. 

28. Управління діловою кар'єрою : навчальний посібник для студентів напряму 

підготовки "Управління персоналом та економіка праці" усіх форм навчання / Г. В. 

Назарова, І. П. Отенко, С. В. Мішина та ін. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295 с. 

Антиплагіатне програмне забезпечення 

1. AntiPlagiarism.NET http://antiplagiarism.net/ru/  

2. Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/  

3. Cognitive Text Analyzer http://www.cognitivetpg.com/  

4. Compare Suite http://www.comparesuite.ru/  

5. Double Content Finder (DC Finder) http://progidarom.ru/soft/internet/ DCFinder.exe  

6. Etxt Антиплагиат https://www.etxt.ru/antiplagiat/  

7. Plagiarism-Detector Personal http://plagiarism-detector.com/  

8. Turnitin http://turnitin.com/en_us/  

9. Viper http://www.scanmyessay.com/  

10. Unplag https://unplag.com/  

11. Плагиата.НЕТ http://www.mywebs.ru/plagiatanet.html 

 

 

6.12. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 

оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 

одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

Змістовий модуль І. Система вищої освіти в Україні 
1. Державна політика у сфері вищої освіти.  

2. Право на вищу освіту.  

3. Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні.  

4. Міністерство освіти та науки України.  

5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України.  

6. Структура системи вищої освіти в Україні.  

7. Завдання, напрями діяльності і структура вищого навчального закладу.  

8. Принципи управління закладом вищої освіти.  

9. Структура управління закладом вищої освіти.  

10. Органи громадського самоврядування у закладах вищої освіти.  

11. Студентське самоврядування.  

12. Основні завдання закладу вищої освіти.  

13. Правовий статус закладу вищої освіти.  

14. Типи закладів вищої освіти. Національний заклад вищої освіти.  

15. Дослідницький університет.  

16. Принципи діяльності, основні права та обов’язки закладу вищої освіти.  

17. Структура закладу вищої освіти. 

https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_3_12_red3.pdf
https://ula.org.ua/images/uba_document/programs/academ_integrety/Academ_3_12_red3.pdf
http://antiplagiarism.net/ru/
http://advego.ru/plagiatus/
http://www.cognitivetpg.com/
http://www.comparesuite.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/
http://www.scanmyessay.com/
https://unplag.com/
https://pidru4niki.com/70126/pedagogika/sistema_vischoyi_osviti_ukrayini#842
https://pidru4niki.com/70128/pedagogika/struktura_sistemi_vischoyi_osviti_ukrayini#987
https://pidru4niki.com/70195/pedagogika/upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#396
https://pidru4niki.com/70196/pedagogika/printsipi_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#185
https://pidru4niki.com/70197/pedagogika/struktura_upravlinnya_vischim_navchalnim_zakladom#630
https://pidru4niki.com/70198/pedagogika/organi_gromadskogo_samovryaduvannya_vischih_navchalnih_zakladah#252
https://pidru4niki.com/70199/pedagogika/studentske_samovryaduvannya#934
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18. Загальна характеристика і класифікація студентів закладу вищої освіти.  

19. Формування творчої особистості майбутнього фахівця у закладі вищої 

освіти.  

20. Професійне самовдосконалення майбутніх фахівців.  

21. Права і обов'язки осіб, які навчаються у закладах вищої освіти.  

22. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і 

молодих вчених. 

Змістовий модуль ІІ. Організація навчального процесу в закладах вищої 

освіти 
1. Рівні та ступені вищої освіти.  

2. Атестація здобувачів вищої освіти.  

3. Документи про вищу освіту (наукові ступені).  

4. Єдина державна електронна база з питань освіти.  

5. Ліцензійні умови, галузі знань та спеціальності.  

6. Освітні програми.  

7. Стандарти вищої освіти.  

8. Система забезпечення якості вищої освіти.  

9. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

10. Повноваження Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

11. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

12. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти. 

13. Ліцензування освітньої діяльності.  

14. Акредитація освітньої програми.  

15. Інституційна акредитація закладу вищої освіти.  

16. Навчальний план, навчальна програма і підручник у вищій школі. 

17. Форми здобуття освіти в закладах вищої освіти (інституційна (очна (денна, 

вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна).  

18. Лекції, методика їх підготовки і проведення.  

19. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення.  

20. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення.  

21. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення.  

22. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організування навчання.  

23. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів.  

24. Науково-дослідна робота студентів.  

25. Навчальна і виробнича практика студентів. 

26. Компоненти, функції і види контролю.  

27. Методи і форми контролю успішності студентів.  

28. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Змістовий модуль ІІІ. Організаційно-економічні основи бізнесу в Україні 
1. Зміст і сутність підприємництва, способи його організації; започаткування 

підприємницької діяльності.  

2. Ринкова компетентність майбутнього підприємця.  

3. Наявність підприємницьких навичок у майбутнього організатора.  

4. Пошук та формування підприємницької ідеї.  

5. Переваги та недоліки підприємницької ідеї.  

6. Види, форми, власність, економічна діяльність  підприємств і їх розвиток в 

умовах ринку.  

7. Аграрний бізнес і перспективи його розвитку.  

8. Ринкова орієнтація підприємця.  

https://pidru4niki.com/70116/pedagogika/student_vischogo_navchalnogo_zakladu_obyekt_subyekt_navchannya_vihovannya#884
https://pidru4niki.com/70117/pedagogika/formuvannya_tvorchoyi_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_vischomu_navchalnomu_zakladi#150
https://pidru4niki.com/70118/pedagogika/profesiyne_samovdoskonalennya_maybutnih_fahivtsiv#954
https://pidru4niki.com/70119/pedagogika/prava_obovyazki_osib_yaki_navchayutsya_vischih_navchalnih_zakladah#427
https://pidru4niki.com/70140/pedagogika/navchalniy_plan_navchalna_programa_pidruchnik_vischiy_shkoli#370
https://pidru4niki.com/70144/pedagogika/formi_organizatsiyi_navchannya_vischiy_shkoli#471
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#625
https://pidru4niki.com/70148/pedagogika/seminarske_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#172
https://pidru4niki.com/70149/pedagogika/praktichne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#512
https://pidru4niki.com/70152/pedagogika/laboratorne_zanyattya_metodika_yogo_pidgotovki_provedennya#806
https://pidru4niki.com/70153/pedagogika/fakultativi_spetskursi_spetsseminari_formi_organizuvannya_navchannya#441
https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv#360
https://pidru4niki.com/70157/pedagogika/naukovo-doslidna_robota_studentiv_ndrs#188
https://pidru4niki.com/70159/pedagogika/navchalna_virobnicha_praktika_studentiv#851
https://pidru4niki.com/70170/pedagogika/kontrol_navchalno-piznavalnoyu_diyalnistyu_studentiv#428
https://pidru4niki.com/70171/pedagogika/metodi_formi_kontrolyu_uspishnosti_studentiv#540
https://pidru4niki.com/70173/pedagogika/otsinyuvannya_rezultativ_navchalno-piznavalnoyi_diyalnosti_studentiv#331
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9. Реєстрація суб’єктів підприємництва та припинення їх діяльності. 

10. Суть бізнес – плану.  

11. Типологія бізнес-планів.  

12. Розділи бізнес-плану.  

13. Резюме.  

14. Аналіз ситуації в галузі.  

15. Види товарів і послуг.  

16. Аналіз ринку збуту, конкуренція на ринках збуту.  

17. План маркетингу.  

18. Виробничий план.  

19. Організаційний план.  

20. Правове забезпечення діяльності фірми.  

21. Оцінка ризику і страхування.  

22. Фінансовий план.  

23. Пропозиції що висуваються фірмою.  

24. Наймання, оцінка і добір персоналу на підприємство.  

25. Планування як метод формування кадрового складу фірми.  

26. Стимулювання роботи персоналу.  

27. Управління діловою кар’єрою та навчанням персоналу.  

28. Договірні відносини в бізнесі.  

29. Партнерські стосунки підприємця.  

30. Ризики у підприємницькій діяльності. 

31. Формування системи оподаткування підприємств.  

32. Види податків та їх характеристика.  

33. Місцеві податки і збори.  

34. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва.  

35. Фіксований сільськогосподарський податок. 

Змістовий модуль ІV. Система фахового забезпечення економічної роботи в 

бізнесі та в інших суб’єктах господарювання 
1. Характеристика підприємств за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД та іншими 

класифікаційними ознаками.  

2. Статут та організаційна структура підприємства.  

3. Органи управління підприємством. 

4. Координація управлінської діяльності по досягненню цілей підприємства.  

5. Інформаційна і консультаційна підтримка прийняття управлінських рішень.  

6. Створення і забезпечення функціонування загальної інформаційної системи 

управління підприємством.  

7. Забезпечення раціональності управлінського процесу.  

8. Впровадження систем планування, контролю й аналізу діяльності.  

9. Забезпечення мотивації персоналу в підвищенні ефективності роботи 

підприємства.  

10. Розробка, впровадження форм і методів роботи по удосконаленню якості 

системи управління підприємством.  

11. Розробка та здійснення заходів щодо реалізації політики з удосконалення 

якості системи управління підприємством.  

12. Методичне і організаційне керівництво роботою з питань удосконалення 

якості системи управління підприємством.  

13. Вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду роботи з питань 

удосконалення якості системи управління підприємством.  
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14. Організація роботи по впровадженню сучасних технологій з контролінгу у 

процес управління підприємством, їх нормативно-методичне та програмне 

забезпечення. 

15. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

16. Основні терміни в бухгалтерського обліку: активи; господарська операція; 

зобов’язання; економічна вигода; національне положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку; облікова політика; первинний документ; користувачі фінансової звітності; 

міжнародні стандарти фінансової звітності; витрати; доходи; власний капітал; чистий 

дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).  

17. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні.  

18. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

19. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку.  

20. Інвентаризація активів і зобов'язань.  

21. Подання та оприлюднення фінансової звітності.  

22. Бухгалтерська служба підприємства.  

23. Основні посади працівників бухгалтерської служби.  

24. Права, обов’язки, відповідальність працівників бухгалтерської служби 

підприємства. 

25. Компетентностні характеристики фахівців з обліку і оподаткування.  

26. Основні напрями працевлаштування випускників: управління підприємством 

(інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень, здійснення 

економічних розрахунків, мотивації персоналу, використання майна, постачання 

ресурсів, маркетинг, розподілу фінансових результатів); державна служба і діяльність 

бюджетних організацій (законодавчі і виконавчі органи влади на державному і 

територіальному рівні); діяльність фінансово-кредитних установ (банки, страхові 

компанії, кредитні спілки); діяльність фінансових органів і фіскальної служби 

(податкові та митні органи, казначейська служба); аудиторська діяльність 

(незалежний аудит за міжнародними стандартами, державний аудит, внутрішній 

аудит); інформаційна кібербезпека підприємства (економіко-правовий захист 

інформації); оціночна діяльність (оцінка для цілей оподаткування, оцінка цінних 

паперів, земельних ділянок, майна та правових прав (бізнесу, нерухомого майна, 

транспортних засобів, машин та обладнання, цілісних майнових комплексів, об’єктів 

інтелектуальної власності); економічна експертиза та аналітична робота (судово-

бухгалтерська, фінансова, податкова експертиза, моніторинг, діагностика, 

бюджетування, прогнозування, стратегічне планування, фінансовий аналіз); 

організація бізнесу за видами економічної діяльності (промисловість, торгівля, 

аграрний сектор, будівництво, транспорт); зовнішньоекономічна діяльність 

(експортно-імпортні операції, міжнародний розвиток бізнесу, іноземне інвестування). 

Змістовий модуль V. Технологічні процеси бізнесу як об’єкти 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
1. Постачальники та підрядчики підприємства різних видів ресурсів.  

2. Трудові ресурси як особливий об’єкт в організації діяльності суб’єктів 

господарювання.  

3. Характеристика відносин підприємства з постачальниками та підрядчиками.  

4. Ціноутворення на ресурси.  

5. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 

6. Види виробництва, надання послуг, виконання робіт.  

7. Характеристика технологічного процесу виробництва, послуг, робіт.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n113
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n155
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n188
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14/conv#n237
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8. Використання ресурсів в технологічному процесі.  

9. Формування витрат від використання ресурсів.  

10. Характеристика видів готової продукції, робіт, послуг та їх собівартість 

11. Покупці та замовники  підприємства різних видів об’єктів діяльності.  

12. Характеристика вітчизняних та іноземних покупців та замовників.  

13. Характеристика відносин підприємства з покупцями та замовниками.  

14. Ціноутворення на готову продукцію, роботи та послуги.  

15. Розрахунки з покупцями та замовниками 

Змістовий модуль VI. Доброчесність фахівців з обліку і оподаткування та 

Кодекс етики 
1. Доброчесність в процесі підготовки фахівців у вищих закладах освіти.  

2. Компетентності із академічної доброчесності, що їх має набути студент. 

Прийоми навчання студентів належному академічному письму.  

3. Основні види порушень академічної доброчесності  

4. Відповідальність за порушення академічної доброчесності.  

5. Вимоги до письмових робіт студентів: дипломні роботи (проекти); курсові 

роботи (проекти); звіти з практики; поточні письмові роботи (реферати, есеї, 

аналітичні записки тощо).  

6. Перевірка письмових робіт студентів на плагіат.  

7. Інструменти підвищення ефективності кодексу академічної етики.  

8. Кодекс етики бухгалтерів.  

9. Загальне застосування Кодексу етики: доброчесність, об’єктивність, 

професійна компетентність та належна ретельність, професійна поведінка.  

10. Професійні бухгалтери-практики: професійне призначення, конфлікт 

інтересів, повторні висновки, гонорари та інші типи винагороди, маркетинг 

професійних послуг, подарунки та знаки гостинності, відповідальне зберігання 

активів клієнта, об’єктивність: всі послуги, незалежність: завдання з надання 

впевненості, незалежність: інші завдання з надання впевненості.  

11. Професійні бухгалтери в бізнесі: потенційні конфлікти, складання та 

подання інформації, достатня компетентність, фінансові інтереси, заохочення.  

12. Кодекси етики податківців, аудиторів, оцінщиків, фінансових аналітиків, 

працівників банківських установ, страхових компаній, державних службовців.  

 

 


