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Шифр  та назва спеціальності 071 – Облік  і  оподаткування Факультет / Інститут ННІ Економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу 

Назва освітньої програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ  

 

Мардус Наталія Юріївна, nat_ua@ukr.net 

Кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 20 років. Автор понад 
120 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Управлінський 
аудит», «Вступ до спеціальності»  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на формування у студентів основних понять і термінів, що стосуються спеціальності та спеціалізації. 

Мета та цілі 
Полягає у формуванні системи знайомство з історією та досягненнями університету, факультету та випускаючої кафедри, інформування 
студентів про порядок організації навчального процесу в НТУ «ХПІ»,  формування у студентів системних уявлень про зміст і умови 
майбутньої професійної діяльності. Ознайомлення з можливостями працевлаштування, головними вимогами потенційних роботодавців. 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль – диф. залік. 

Результати навчання 

Вміння демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем; знати 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, установ, організацій; усвідомлювати сутність об’єктів обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 90 год.: лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 58 год. 

Пререквізити «Економічна теорія» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Організація бізнесу в Україні Практична робота 1 Загальна характеристика 
бізнесу в Україні, його сутність 
та види. 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності бізнесу в Україні і принципів 
його організації. 
 

Лекція 2 Бухгалтерський облік: мова бізнесу Практична робота 2 Поняття ролі і місця 
бухгалтерського обліку в 
процесі управління діяльність 
підприємства. 

Огляд сучасних підходів до 
організації обліку на підприємствах. 

Лекція 3 Професія «бухгалтер» Практична робота 3 Розгляд професійних вимог і 
професійних обов’язків 
сучасного бухгалтера. 

Порівняльний аналіз сучасних 
професійних вимог  до вітчизняних 
бухгалтерів.  

Лекція 4 Міжнародні освітні стандарти для професійних 
бухгалтерів і професійні організації 

Практична робота 4 Вивчення міжнародних 
освітніх стандартів для 
професійних бухгалтерів і 
професійні організації  

Огляд літературних джерел щодо 
міжнародних і вітчизняних 
професійних організацій 
бухгалтерів. 

Лекція 5 Система оподаткування в Україні 

 

Практична робота 5 
 

Вивчення сутності податків і 
складових податкової 
системи. 
 

Огляд літературних джерел на 
вивчення  історичних підходів до 
побудови податкової системи. 
Огляд переліку і сутності державних 
і місцевих податків. 

Лекція 6 Аналіз господарської діяльності  Практична робота 6 Вивчення сутності, місця і ролі 
економічного аналізу в 
діяльності підприємства. 

Огляд цілей, завдань та основних 
категорій економічного аналізу і 
встановити зв'язок з обліком, 
аудитом і оподаткуванням.  

Лекція 7 Кар’єрний розвиток і процес пошуку роботи Практична робота 7 Розгляд кар’єрного розвитку і 
аналіз етапів процесу пошуку 
роботи майбутнього фахівця. 

Огляд загальних вимог до 
формування майбутнього фахівця з 
«Обліку і оподаткування». Основні 
напрямки розвитку ринку 
бухгалтерських послуг. 

Лекція 8 Підготовка фахівців з «Обліку і оподаткування» в НТУ 
«ХПІ» 
 

Практична робота 8 Вивчення особливостей 
підготовки фахівців з «Обліку і 
оподаткування» в НТУ «ХПІ» 
 

Формування завдання і напрямів 
організації контролю якості знань 
підготовки фахівців з «Обліку і 
оподаткування» в НТУ «ХПІ» 

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Вступ до спеціальності: Конспект лекцій для для студентів спеціальності «Облік і 

оподаткуванн» / Укл. Т.В. Давидюк. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 143 с. 
2. Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Вступ до 

спеціальності» для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» / Укл. Т.В. Давидюк. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2016. – 60 с. 

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до 
спеціальності» для студентів спеціальності «Облік і оподаткування» / Укл. Т.В. Давидюк. – 
Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – 30 с. 

4. Основи бізнесу: Навчальний посібник. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця, К.В. 
Романчук. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2004. – 364 с. 

5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. −К.: А.С.К., 2010. − 272 
с. 

6. Мардус Н. Ю. Основні принципи облікової політики підприємства / Н. Ю. Мардус // 
Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум–2017" : тр. 13-ї Міжнар. наук.-
практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – С. 29-30. 

7. Мардус Н. Ю. Формування поняття "прибуток" і визначення основних аспектів 
управління ним / Н. Ю. Мардус, О. О. Мардус // Науковий вісник Херсонського державного 
університету. Сер. : Економічні науки. – 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 132-135. 

Д
од

ат
ко

ва
 

1. Історія університету «Харківський політехнічний інститут» 
Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://www.kpi.kharkov.ua/ukr/ntu-hpi/istoriya-universitetu/. 

2. Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Національний_технічний_університ
ет_«Харківський_політехнічний_інститут» 

3. Сайт бібліотеки НТУ "ХПІ" Електронний ресурс. – Режим 
доступу:  library.kpi.kharkov.ua 

4. Бралатан В.П. Професійна етика / Бралатан В.П. Гуцаленко 
Л.В. Здирко Н.Г.. Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 
2011.- 252с. 

5. Вигівська І.М. Cутність і класифікація професійних ризиків 
облікового персоналу / Вигівська І.М. // ВІСНИК ЖДТУ/ 
Економічні науки. – 2010. – № 4 (54). – С. 40-43. 

6. Вступ до спеціальності «Облік і аудит»: навч. посібник / 
Т.В. Момот, О.В. Харламова, Г.М. Бреславська; Харк. нац. кад. 
міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 317 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Професійна етика бухгалтерів і аудиторів.Організація державного податкового контролю в Україні. Податки, їх види, функції. Історичні аспекти виникнення й розвитку обліку і аудиту 
Законодавство України про бухгалтерський облік, аудит та оподаткування. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Система державного регулювання 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні. Роль і функції Міністерства фінансів України в системі державного регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Права 
бухгалтера як найманого працівника. Посадові права бухгалтера і головного бухгалтера. Організація праці в бухгалтерії. Професійні бухгалтери-практики. Професійні бухгалтери в бізнесі. 
Загальні відомості про національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Загальні відомості про Міжнародні стандарти обліку і звітності. Загальні відомості про Міжнародні 
стандарти аудиту. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової модульної 
роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 



0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, 
чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача 
кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


