
 

 СИЛАБУС  

навчальної дисципліни 

«Поведінковий аспекти  

роботи бухгалтерської служби» 

 

Спеціальність:        071 «Облік і оподаткування» 

 

Рівень вищої освіти 
 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість годин 
3 кредити /90 годин  

Мова викладання 

(українська, англійська) 

українська 

Що буде вивчатися (предмет 

навчання) 

Поведінкові аспекти підвищення ефективності роботи бухгалтера 

та врахування специфічних поведінкових підходів при організації 

роботи бухгалтерської служби будь-якого підприємства 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Для якісної організації бухгалтерського обліку на підприємстві 

необхідно враховувати поведінкові аспекти діяльності людини і 

саме ця дисципліна ознайомлює студентів з особливостями 

застосування принципів поведінкової економіки при організації 

системи бухгалтерського обліку на підприємстві, що дасть змогу 

налагодити ефективну роботу бухгалтерії на будь-якому 

підприємстві та якісно використовувати наявний робочий 

потенціал 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- визначенню поведінкових аспектів прийняття рішень в умовах 

ризику та невизначеності, що притаманні роботі бухгалтера; 

- основним принципам та привилам мотивації та самомотивації, які 

можна використовувати при налагоджені роботи бухгалтерської 

служби; 

– визначати такі поняття як евристика і фрейминг та враховувати 

їх вплив на організацію роботи бухгалтерської служби будь-якого 

суб‘єкта господарювання; 

- визначати, що таке соціальні аспекти та аномалії, та як їх варто 

враховувати при побудові роботи бухгалтерії; 

– враховувати міжнародний досвід організації роботи бухгалтерів з 

урахуванням чинного законодавства та поведінкового підходу. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Знання принципів та законів поведінкової економіки дозволяє: 

проводити аналіз основних напрямків роботи бухгалтерської 

служби підприємства та використовувати результати аналізу для 

підвищення ефективності роботи та зменшення кількості помилок; 

враховувати поведінкові аспекти та особливості кожної людини 

при побудові роботи бухгалтерської служби задля підвищення 

ефективності;  враховувати особливості прийняття рішень в 
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умовах ризику, які завжди притаманні роботі бухгалтера;  

використовувати ефекти фреймингу, рамочного вибору  та 

евристичні прийоми при організації роботи бухгалтерії; ефективно 

мотивувати себе або підлеглих та враховувати соціальні аспекти у 

роботі; використовувати світовий досвід та враховувати вплив 

поведінкових факторів при організації діяльності 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  Історичні аспекти появи поведінкового 

підходу в економіці. Поведінкових підхід до роботи бухгалтера – 

історія появи. Основні принципи поведінкової економіки. 

Поведінкові теорії у світових бухгалтерських школах.  Врахування 

психологічних аспектів при прийнятті рішень в обліку.  

Психологія внутрішньої та зовнішньої мотивації діяльності 

бухгалтера. Психологічні аспекти міжчасового вибору та 

рамочного ефекту в роботі бухгалтерської служби. Евристика у 

роботі бухгалтера.  Врахування соціальних аспектів при організації 

роботи бухгалтерської служби. Вплив аномалій в економічній 

поведінці на роботу бухгалтера. 

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота 

студентів. 

Методи навчання: пояснювально-ілюстративний, проблемного 

викладу, навчальна дискусія, дослідницький метод, он-лайн 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Базові фахові знання з економіки, філософій, психології та 

бухгалтерського обліку, отримані у попередніх семестрах 

Пореквізити Знання поведінкових аспектів роботи бухгалтерської служби є 

базою для наступного вивчення таких дисциплін як «Організація 

роботи бухгалтерської служби», «Управлінський аналіз», 

«Менеджмент», а також можуть бути використанні під час 

написання бакалаврської випускної роботи й у подальшій роботі за 

спеціальністю. 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Начальна та наукова література: 

1. Фролова Л. В., Кравченко Е. С. Формирование бизнес-модели 

предприятия: учебник.  – Киев, 2018. 

2. Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік. Київ. 2018 

3. Остап'юк М. Я., Лучко М. Р., Даньків Й. Я. Історія 

бухгалтерського обліку.Київ. 2009 

4. Царенко О. М., Бей Н. О., Д'яконова І. І., Сало І. В. Економіка 

розвитку. Суми. 2004 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Обліку та аудиту 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 



 

 

Фото за 

бажанням 

Викладач(і) ЩЕПІНА ТЕТЯНА ГЕОРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчене звання: доцент 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: Ідентифікатор ORCID 

0000-0001-8538-1145; Researcher ID T-9188-2018; 

Ідентифікатор Research Gate Shchepina_Tetiana 

Тел.: +38066632851 

E-mail: tetiana.shchepina@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2.106 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну У розробці для Google Classroom 

 
 


