
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

 
 

 
 
 
 

АНОТАЦІЯ 
РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

 
 
 

Вступ до фаху та виробниче навчання 
(назва дисципліни) 

 
Напрям підготовки: 6.010104 «Професійна освіта. Економіка», Професійна 
освіта. Побутове обслуговування» , 6.030601 «Менеджмент» 
факультет Економічних, управлінських та освітніх технологій 
Спеціалізація: 6.010104 
Термін засвоєння ОПП: 4 роки – нормативний та скорочений 
(нормативний, скорочений строк навчання) 
Форма навчання: денна 
(денна,заочна форма навчання) 
Кафедра: економіки та організації діяльності суб’єктів господарювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Харків 2016 рік 
  



1. Місце дисципліни в структурі ОПП 
Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 
1. Загальноосвітні дисципліни середнього навчального закладу 
2. Загальні поняття про економічні процеси в суспільстві. 
 
Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  
Економічна теорія, Фінанси, Планування та організація діяльності підприємства, 
Потенціал і розвиток підприємства, Управління ресурсами 
2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 
В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  
основні відомості про академію, кафедру; правила внутрішнього розпорядку академії; 
основні традиції академії, кафедри, зміст найважливіших елементів їх корпоративної 
культури; постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні 
матеріали з організації бухгалтерського обліку і складання звітності безпосереднього 
напрямку його діяльності; практику застосування інструктивних та нормативних 
документів; організації документообігу на дільницях  бухгалтерського обліку; основи 
трудового законодавства; основні методи економічного аналізу господарсько-фінансової 
діяльності підприємства, установи й організації; основи економіки, організації 
виробництва, праці та управління; основні принципи і практичні навички роботи на 
комп'ютері. 

вміти: 
самостійно розбиратися в проблемах соціально-економічного розвитку; орієнтуватися у 
постановах, розпорядженнях, методичних, нормативних та інших керівних матеріалах по 
організації бухгалтерського обліку; складати службові документи; виконувати роботу з 
ведення  нескладних операцій щодо обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, 
результатів господарсько-фінансової діяльності тощо на підприємстві, в установі 
організації. Одержувати за оформленими, відповідно до встановленого порядку, 
документами кошти і цінні папери в банківських установах для виплати працівникам 
заробітної плати, премій, витрат на відрядження тощо. Вести на основі прибуткових і 
видаткових документів касову книгу, звіряти фактичну наявність грошових сум і цінних 
папери і з книжковим залишком, складати касову звітність. За дорученням здійснювати 
роботу з оперативного обліку готової продукції, витрат сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії виходів працівників на роботу, понаднормових годин роботи тощо, 
готувати відповідну інформацію. Виконувати реєстрацію бухгалтерських проводок і 
рознесення їх за рахунками, проводити нескладні розрахунки за окремими ділянками 
бухгалтерського обліку. Примати і контролювати правильність оформлення первинних 
документів, готувати їх до лічильного опрацювання, а також складати нескладну 
бухгалтерську звітність. Брати участь у проведенні аналізу виробничої і господарсько-
фінансової діяльності підприємства, установи, організації. Готувати на основі 
оперативних і статистичних звітів довідку з питань що належать до його компетенції. 
Брати участь у розробленні заходів, які спрямовані на додержання норм (стандартів) 
фінансово-господарської діяльності на підприємство в установі, організації, сприяти їх 
здійсненню. Виконувати поточні завдання в межах своєї компетенції за розпорядженням 
та дорученням керівництва бухгалтерії. Стежити за зберіганням бухгалтерських та 
нормативно-правових документів, які стосуються його діяльності. 
 

3.Зміст робочої програми 
Змістовий модуль 1. Організація навчального процесу 

Тема 1. Поняття про професію, спеціальність, спеціалізацію, освітньо-кваліфікаційні рівні, 
кваліфікацію. 
Тема 2. Історія інженерно-педагогічної освіти. 
Тема 3. Організація навчального процесу у ВНЗ. 



Тема 4. Стандарти вищої освіти (Державні, галузеві, УІПА) 
Тема 5. Методичне забезпечення навчального процесу у ВНЗ. 
Тема 6. Методологія економічних досліджень. 
Тема 7. Ознайомлення студентів з виробничою і технологічною практикою. 

Змістовий модуль 2. Економічна діяльність підприємств 
Тема 8. Введення в економічну діяльність підприємств, організацій. 
Тема 9. Підприємство в системі підприємництва. Види підприємств. 
Тема 10. Кадри, продуктивність праці, оплата праці. 
Тема 11. Якість та конкурентоспроможність продукції. Інвестиційна діяльність. 
Тема 12. Основи маркетингу та менеджменту. 

Змістовий модуль 3. Відпрацювання обліку 
Тема 13. Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. 
Тема 14. Класифікація господарських засобів та джерел їх виникнення.  
Тема 15. Бухгалтерський баланс та основи його побудови. 
Тема 16. Побудова бухгалтерського балансу та зміни статей балансу. 
Тема 17. Відображення господарських операцій на рахунках синтетичного та аналітичного обліку. 
Субрахунки. 
Тема 18. План рахунків бухгалтерського обліку. 
Тема 19. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис. 
Тема 20 Складання та заповнення оборотних відомостей за рахунками. 
Тема 21. Облік господарських процесів на підприємствах, в установах  і організаціях. 
Тема 22. Заповнення певних документів та облікових регістрів. 
Тема 23. Порядок перевірки і обробітки бухгалтерських документів. 
Тема 24. Виправлення помилок в певних документах та облікових регістрах. Організація 
документообігу. 
Тема 25. Облік капіталу. 
Тема 26. Облік забезпечення зобов’язань. 

Список рекомендованої літератури 
Методичне забезпечення 

 
1. Діденко А.Н. Сучасне діловодство 2006р. 
2. Загнітко А.П., Данилюк І.Г Українське ділове мовлення 2008р. 

№ 
з/п 

Найменування методичних матеріалів 
Рік  
видан
ня 

Наявність 
в бібл.  
примірн. 

Ел. 
варіант 

Код  

1 2 3 5 6 7 
1. ТЕКСТИ ТА КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ 

1 

Попова, Л. А. Бухгалтерський облік: 
конспект лекцій для студ. денної та заоч. 
форм навч. спец. 6.030601 Менеджмент/ Л. А. 
Попова, О. В. Ярмош; Укр. інж.-пед. акад.. - 
Х.: [б. в.], 2012. - 102 с.: рис., табл.. - 
Библиогр.: с. 102 (8 назв.) 

2012 

1 +  

2 

Методичні вказівки до перевірки якості 
лекцій, практичних, семінарських та 
лабораторних занять/ Укр. інж.-пед. акад.; 
упоряд. В. І. Лобунець, О. В. Андрєєв. - Х.: 
Б.в., 1995. - 10 с. 

1995  Н/Аб(2), 
ЧЗ(8) 

 74.580.2
52.1я73-
6 

3 

Основы рыночной экономики: Учеб. пособие 
по курсу/ А. Р. Лагутцев; Укр. инж.-пед. 
академия. - Х.: Б.и., 2000. - 38 с.. - Библиогр.: 
с. 37-38 (21 назв.) 

2000  Н/Аб(1), 
Аб.3(1), 
Аб.2(21), 
ЧЗ(3) 

 65.011.3
я73 



4 

Вступ до спеціальності: навч. посібник для 
спец. 6.010100.30 "Проф. освіта. Економіка 
підприємства, маркетинг і менеджмент"/ В. І. 
Лобунець; Укр. інж.-пед. акад.. - Х.: Б.в., 
2013. - 86 с.. - Бібліогр. в кінці розд. 

2013 Н/Аб(2), 
Аб.3(24), 
Аб.2(6), 
ЧЗ(2) 

 74.584ря
73 

2. СЛОВНИКИ, ДОВІДНИКИ 
1      

3. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА СЕМІНАРСЬКИХ 
ЗАНЯТЬ, РГЗ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1 

Виробниче навчання: метод. вказ. до 
практичних занять з дисц. для 2-го курсу 
спец. 6.010100 - Проф. навчання. Економіка 
підприємств, маркетинг і менеджмент. Розділ 
4: Робота з програмним забезпеченням 1С: 
Бухгалтерія/ Укр. інж.-пед. акад.; упоряд. З. 
В. Доля. - Х.: [б. в.], 2009. - 26 с. 
 

2009 

1 + 657.2:00
4(075.5) 
В 52 , 

2 

Виробниче навчання: метод. вказ. до 
практичних занять з дисц. для 2-го курсу 
спец. 6.010100 - Проф. навчання. Економіка 
підприємств, маркетинг і менеджмент. Розділ 
3: Первинна бухгалтерська документація/ 
Укр. інж.-пед. акад.; упоряд. З. В. Доля. - Х.: 
[б. в.], 2009. - 20 с. 

2009 

1 + 657.2(07
5.5) 
В 52 

      
4. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

1 

Друга виробнича практика: робоча програма 
та метод. рекомендації до її виконан. для 
студ. спец. 6.010100.30 "Професійна освіта. 
Економіка підприємств, маркетинг і 
менеджмент"/ Укр. інж.-пед. акад.; уклад. О. 
О. Гусаров. - Х.: [б. в.], 2009. - 23 с. 

2009 

1 + 74.580.2
66я73-6 
Д 76 

      
 

14. Рекомендована література 
Базова 

 
№ 
з/п 

Найменування методичних матеріалів Рік 
видання 

Кількість 
примірників 
в бібліотеці 

Наявність 
електронного 
варіанту 
бібл./каф. 

Код 

1 2 3 4 5 6 
1 Бухгалтерский учет: учебник для 

высш. учеб. заведений/ А. В. 
Лишиленко. - 2-е изд., перераб. и доп.. 
- К.: Центр учебной литературы, 2008. - 
707 с.: табл.. - ISBN 966-364-275-0 

2008 7   

2 Настоящий бухучет/ Н. Белова [и др.]. - 
Х.: Фактор, 2005. - 1070 с.. - Библиогр.: 
с.1059-1-69 (194 назв.) 

2005 1   

3 Бухгалтерский учет на предприятиях 
Украины с разными формами 

1998 1   



собственности: Учеб.-метод. пособие 
для проф.-техн. учеб. заведений, 
колледжей, вузов и слушателей 
заведений последиплом. образования/ 
Н. М. Ткаченко. - 4-е изд., доп.. - К.: 
А.С.К., 1998. - 800 с.. - (Экономика. 
Финансы. Право). - ISBN 966-539-094-
5 

4 Бухгалтерський облік: Навч. посібник 
для самост. вивчення дисц./ Т. М. 
Сєрікова, В. Д. Понікаров; Харківський 
держ. економічний ун-т. - Х.: ВД 
"IНЖЕК", 2003. - 154 с.. - Библиогр.: 
с.134 

2003 1   

5 Теорія бухгалтерського обліку. Збірник 
вправ: Навч. посібник для вищих навч. 
закладів/ Н. М. Малюга ; ред. Ф. Ф. 
Бутинець. - 4-е вид., перероб. i доп.. - 
Житомир: Рута, 2002. - 480 с.. - ISBN 
966-8059-04-2 

2002 1   

6 Теорія бухгалтерського обліку: Навч. 
посібник/ І. Й. Яремко. - Львiв: Новий 
Свiт-2000, 2005. - 240 с.: iл.. - (Вища 
освіта в Україні). - ISBN 966-7827-68-2 

2005 1   

7 Аудит: підручник для спец. "Облік і 
аудит" вищих навч. закладів/ Ф. Ф. 
Бутинець. - 2-ге вид., доп. і перероб.. - 
Житомир: Рута, 2002. - 672 с.: табл.. - 
(Навчальні посібники з 
бухгалтерського обліку). - ISBN 966-
8059-12-3 

2002 10   

8 Організація бухгалтерського обліку: 
підручник для вищих навч. закладів/ Л. 
К. Сук, П. Л. Сук. - К.: Каравела, 2009. 
- 624 с.: табл.. - (Українська книга). - 
Бібліогр.: с. 598. - ISBN 978-966-96914-
4-6 

2009 3   

9 Теорія бухгалтерського обліку: навч. 
посібник для вищих навч. закладів/ В. 
С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова; 
Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. 
В. Докучаєва. - 5-те вид., перероб. і 
доп.. - К.: Сузір'я, 2008. - 402 с.: табл.. - 
ISBN 978-966-96798-3-3 

2008 3   

10 Бухгалтерський облік. Теоретичні 
основи: навч. посібник/ Н. О. 
Просянюк, В. В. Кірсанова, М. О. 
Ананська ; за заг. ред. д-ра екон. наук, 
проф. С. В. Філіппової. - Х.: Бурун 
Книга, 2010. - 204 с.: табл.. - Бібліогр.: 
с. 170-171 (38 назв). - ISBN 978-966-
8942-43-3 

2010 5   



11 Теорія бухгалтерського обліку: навч. 
посібник для вищих навч. закладів/ В. 
С. Білоусько, М. І. Бєлєнкова; 
Харківський нац. аграрний ун-т ім. В. 
В. Докучаєва. - 5-те вид., перероб. і 
доп.. - К.: Сузір'я, 2008. - 402 с.: табл.. - 
ISBN 978-966-96798-3-3 

2008    

12 Практикум з теорії бухгалтерського 
обліку: Навч. посібник/ Г. Ф. Шепітко, 
Н. О. Ромашевська; Європейський ун-
т. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 
2002. - 142 с.. - ISBN 966-7508-84-6 

2002 9   

13 Аудит. Практикум: навч. посібник для 
вищих навч. закладів/ І. Д. Ватуля, Н. 
А. Канцедал, О. Г. Пономаренко; 
Полтавська держ. аграрна академія. - 
К.: Центр учбової літератури, 2007. - 
304 с.. - Бібліогр.: с. 209-212 (56 назв). - 
ISBN 966-364-411-7 

2007 2   

14 Звітність підприємств: навч.-метод. 
посібник для самост. вивчення дисц./ 
В. М. Добровський; Київський нац. 
екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2001. - 196 с.: 
табл., граф.. - Бібліогр.: с. 193-194. - 
ISBN 966-574-266-3 

2001 1   

 
Допоміжна 

 

№ 
з/п 

Найменування методичних матеріалів 
Рік  
видан
ня 

Наявність 
в бібл.  
примірн. 

Ел. 
варіант 

Код  

1 2 3 5 6 7 

1 
Кононенко, О. Анализ финансовой 
отчетности/ О. Кононенко. - 3-е изд., перераб. 
и доп.. - Х.: Фактор, 2005. - 156 с. 

2005 
1 - 657.6 

К 64 

 
15. Інформаційні ресурси 

 
Методичне забезпечення дисципліни на електронних носіях 
1. www.cdo.uipa.kharkov.ua 
2. http://www.bank.gov.ua 
3. http://www.finance.com.ua 
4. http://www.cfin.ru 
5. http://www.investing.kiev.ua 
6. http://www.ukrstat.gov.ua 
7. Сервер Верховной Рады Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: portal. 
Rada.gov.ua.  
8. ЛигаБизнесИнформ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.liga.net. 
9. Нормативные акты Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.nau.kiev.ua.  



10. Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАНУ/Економіка промисловості 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace 
/handle/123456789/248 
 
 
 
 

 


