
1. Назва модуля: Вступ до фаху: Облік та оподаткування 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ФП.02_1 
3. Тип модуля: обов’язковий. 
4. Семестр: 1. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 42 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: 

знати: основні поняття та визначення з історії виникнення та розвитку 
бухгалтерського обліку і аудиту, етапи розвитку бухгалтерського обліку, сучасні вимоги 
до фахівців з обліку і аудиту, нормативне регулювання бухгалтерського обліку в 
Україні; основні положення Закону України «Про вищу освіту», про організацію 
навчального процесу у ВНЗ України та конкретно у Уманському державному 
педагогічному університеті, права і обов′язки студентів, поняття про освітньо-
кваліфікаційну характеристику та освітню програму підготовки фахівців з обліку та 
оподаткування; 

вміти: користуванні бібліотечними каталогами, організації самостійної роботи та 
самопідготовки, написанні рефератів, оформленні списку використаної літератури, 
вирізняти коло професійних завдань обліковця, аудитора, аналітика. 

.Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
8. Необхідні попередні та супутні модулі: 
  – кореквізити:. Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Оподаткування, Аудит 
10. Зміст модуля:  
Професія бухгалтера в Україні. Історія бухгалтерського обліку. Як оволодіти 

професією бухгалтера, аудитора, менеджера. Раціоналізація праці та зниження затрат 
робочого часу в обліковому процесі. Сучасний стан, певні підходи до професійної 
підготовки фахівців – аудиторів та критерії працевлаштування. Організація 
бухгалтерського обліку і контролю в Україні. План рахунків та форми бухгалтерського 
обліку. Аналіз господарської діяльності. Історія розвитку і становлення аудиту в 
Україні. Організація аудиту в Україні. 

11. Рекомендована література: 
1. Грабова Н. М., Кривоносова Ю. Г. Облік основних господарських операцій в 

бухгалтерських проводках [Текст] : навч. посіб. : рек. МОН України. – [3-тє вид., допов.]. 
– К. : А. С. К., 2006. – 415с. 

2. Організація та облік соціальних виплат [Текст] : навчальний посібник / МОН  
соціальної педагогіки та соціальної роботи ; [уклад. В. М. Полєхіна ; рец. О. О. 
Гоменюк, Г. В. Бондаренко]. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 120, [1] с. : табл., сх. – с. 
13-16. 

3. Податкова система: навчальний посібник / за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – К.: 
Центр учбової літератури, 2016. – 416 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – залік (тестові завдання). 
14. Мова навчання: українська. 

 


