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І. Преамбула  

 

1. РОЗРОБЛЕНО 

Методичною комісією Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

Голова методичної комісії: 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф., ректор ХНЕУ імені С. Кузнеця 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 07 Управління 

та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування (бакалаврського) 

рівня вищої освіти затверджена та введена в дію Наказом ректора ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця від 01.03.2016 р. №46/1 у відповідності до рішення вченої ради 

університету від 29.02.2016 р. Протокол №8. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Проектна група (Наказ ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 14.01.2016 р. №21): 

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – к.е.н., доц. кафе-

дри бухгалтерського обліку Ю.Д. Маляревський. 

 

Члени проектної групи: 

 

Котляров Є.І.– к.е.н., доцент кафедри оподаткування; 

Безкоровайна Л.В. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку. 

 



ІІ. Загальна характеристика 

 

Тимчасова освітньо-професійна програма створена на основі використан-

ня таких положень Закону України «Про вищу освіту»: 

1) ст. 1, п. 1. 17 - освітня програма (освітньо-професійна, освітньо-

наукова) – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в 

межах спеціальності, що визначає: вимоги до рівня освіти осіб, які можуть роз-

почати навчання за цією програмою; перелік навчальних дисциплін і логічну 

послідовність їх вивчення; кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання 

цієї програми; очікувані результати навчання, якими повинен оволодіти здобу-

вач відповідного ступеня вищої освіти; 

2) ст. 10, п. 3 - стандарт вищої освіти визначає такі вимоги до освітньої 

програми: обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; перелік компетентностей випускника; нормативний зміст підго-

товки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчан-

ня (сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей); форми атестації 

здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпе-

чення якості вищої освіти; 

3) ст. 5, п.1 - перший (бакалаврський) рівень передбачає здобуття особою 

теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного ви-

конання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. 

4) ст. 1 п. 1.13 - компетентність визначає здатність особи успішно здійс-

нювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання 

на певному рівні вищої освіти; 

5) ст. 1 п. 1.19 - результати навчання - сукупність знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освіт-

ньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, 

кількісно оцінити та виміряти. 

На підставі цих положень прийнята (за термінологією Закону України 

«Про вищу освіту») така структура освітньої програми: 

- обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти; 

- перелік компетентностей випускника; 

- нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання; 

- структура програми підготовки бакалаврів; 

- форми атестації здобувачів вищої освіти; 

- вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти; 

- перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-професійна 

програма 



Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

FQ-EHEA – перший цикл, EQF LLL – 6 рівень, HPK – 6 рівень / Ба-

калавр 

Ступінь вищої 

освіти 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітня  

кваліфікація 

Бакалавр обліку і оподаткування за спеціалізацією Облік і аудит 

Бакалавр обліку і оподаткування за спеціалізацією Оподаткування 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

(тільки для 

регульованих 

професій) 

– 

Кваліфікація в 

дипломі 

Бакалавр зі спеціальності Облік і оподаткування, 

Спеціалізація: 

Облік і аудит 

Оподаткування 

Опис предмет-

ної області 

 об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні  та 

практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналі-

зу діяльності суб'єктів господарювання; 

 цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері об-

ліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 теоретичний зміст предметної області ґрунтується на по-

няттях, категоріях, теоріях і концепціях обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування для задоволення інформаційних запитів ко-

ристувачів обліково-аналітичної інформації; 

  методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціа-

льні методи і процедури організації та ведення обліку, аналізу, кон-

тролю, аудиту, оподаткування.  

 інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і 

технології, стандартні та спеціальні галузеві програми,  технології 

та методичний інструментарій обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Академічні 

права випуск-

ників 

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, 

а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову після-

дипломну освіту.  

Працевлашту-

вання випуск-

ників (для ре-

гульованих 

професій - 

обов’язково) 

– 

 



ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми підготовки бакалавра галузі знань 07 Управлін-

ня та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування: 

 на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС,  

 на базі початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти – 180 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

денна форма - три роки 10 місяців; 

заочна форма - чотири роки 10 місяців. 

 

Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня бакалавра 

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 

 

Цикли підготовки 
Кількість кредитів 

ЕСТS 

Цикл загальної підготовки 

Цикл професійної підготовки 

Цикл практичної підготовки та державна атестація 

Освітня програма бакалавра за циклами на базі повної за-

гальної середньої освіти: 

у т.ч. варіативна складова 

39 (16 %) 

164 (68 %) 

37 (16 %) 

 

240 (100 %) 

97 (40 %) 

 
Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з: 

– непрофільних дисциплін (MINOR COURSE, ELECTIVE COURSES); 

– дисциплін професійного спрямування (MAJOR COURSE, ELECTIVE 

COURSES). 

Непрофільні дисципліни (MINOR COURSE, ELECTIVE COURSES) обирають-

ся студентами із загального переліку навчальних дисциплін Університету (пул вибір-

кових дисциплін ХНЕУ ім. С. Кузнеця). 

ELECTIVE COURSES – окремі варіативні дисципліни загальним обсягом 5 

кредитів ЄКТС. Для загального циклу такими дисциплінами можуть бути: 

- дисципліни соціально-гуманітарного спрямування (наприклад: «Соціологія», 

«Політологія», «Психологія», «Риторика», інші); 

- дисципліни технологічного спрямування (наприклад: «Концепції сучасного 

природознавства», «Системи технологій промисловості», «Основи екології», інші). 

- дисципліни правового спрямування (наприклад: «Господарське право», «Тру-

дове право», «Цивільне право» та інш.). 

MINOR COURSE – це блок з чотирьох взаємопов'язаних дисциплін непрофіль-

ного для студента напряму підготовки, що вивчаються послідовно на 2, 3 курсах. За-

гальний обсяг MINOR COURSE складає 20 кредитів ЄКТС (по 5 кредитів на дисци-

пліну). 

Дисципліни професійного спрямування (MAJOR COURSE, ELECTIVE 

COURSES) пропонуються випусковими кафедрами. У сукупності MAJOR COURSE 

визначає спеціалізацію підготовки та можуть пропонуватися у вигляді пакету нав-

чальних дисциплін. 



ІV. Перелік компетентностей випускника 

 
Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної 

діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної на-

уки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні  

компетентності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК.1. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення про-

блем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних ар-

гументів та перевірених фактів. 

ЗК.2. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування на-

бутих знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК.3. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, 

так і письмово. 

ЗК.4. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК.5. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 

професійної дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК.6. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування на-

бутих знань. 

ЗК.7. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК.8. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

ЗК.9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК.10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК.11. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

Спеціальні 

(фахові,  

предметні) 

компетентності 

СК.1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити уза-

гальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві су-

часним процесам в економіці 

СК.2. Здатність використовувати математичний інструментарій для дос-

лідження економічних процесів,  розв’язання прикладних економі-

чних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиті та оподатку-

ванні 

СК.3. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання 

СК.4. Здатність до відображення відомостей про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському облі-

ку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення 

СК.5. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалі-

зованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій 

СК.6. Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку управ-

ління підприємством з використанням сучасного технічного та мето-

дичного інструментарію 

СК.7. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для  ефекти-

вного управління діяльністю підприємства  

СК.8. Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й на-

дання аудиторських послуг 

СК.9. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції 

управління підприємством з метою забезпечення його ефективного 

функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визна-



чення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповіда-

льності 

СК.10. Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства 

та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень 

СК.11. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, 

збереження і ефективного використання ресурсів.  

СК.12. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та по-

стійно підвищувати свою професійну підготовку 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з класифі-

кацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності визна-

чених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком 

(Таблиця 1 Пояснювальної записки). 
 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти,  

сформульований у термінах результатів навчання 

 

Програмні результати навчання: 

I. Цикл загальної підготовки 

РН.1. Виконувати функції збору, реєстрації й узагальнення інформації 

про об'єкти професійної діяльності та використовувати їх для опису фахової 

предметної області 

РН.2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирі-

шення завдань за різних практичних ситуацій в професійній діяльності  

РН.3. Володіти та застосовувати знання іноземної та державної мови для 

формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності 

РН.4. Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні техноло-

гії обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері облі-

ку, аналізу контролю і аудиту 

РН.5. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, мати навички мі-

жособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей 

РН.6. Організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації 

з різних джерел для формування банків даних у сфері професійної діяльності 

РН.7. Ілюструвати результати проведених досліджень перед аудиторією та 

організовувати їх обговорення  

РН.8. Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу 

до етичних принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного 

різноманіття 

РН.9. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здо-

ров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навко-

лишнього середовища 

II. Цикл професійної підготовки 
РН.10. 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 



РН.11. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних 

умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціону-

вання 

РН.12. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математи-

ки в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних методів у 

обраній професії 

РН.13. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціа-

льними методами дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві 

РН.14. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи 

України та враховувати її особливості з метою організації обліку та формуван-

ня звітності на підприємствах. 

РН.15. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

РН.16. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності 

РН.17. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, ауди-

ту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

РН.18. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

РН.19. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку 

на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного сві-

тогляду 

РН.20. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

РН.21. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, подат-

кової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів облі-

ково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економіч-

ної і екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій 

РН.22. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади 

аудиту. 

РН.23. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінан-

сових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та під-

приємств різних організаційно-правових форм власності 

РН.24. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 

обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний меха-

нізм управління підприємством 

РН.25. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової ди-

сципліни, планування та управління часом. 

 



Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання спеціальності 071 Облік і оподаткування 
 

№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

I. Цикл загальної підготовки 

ЗК.1 Здатність до аналізу та 

синтезу як інструмента-

рію виявлення проблем 

та прийняття рішень для 

їх розв’язання на основі 

логічних аргументів та 

перевірених фактів 

РН.1. Виконувати функції 

збору, реєстрації й уза-

гальнення інформації про 

об'єкти професійної діяль-

ності та використовувати 

їх для опису фахової пре-

дметної області 

Філософія 

Соціально-економічна історія 

України 

Політична економія 

Статистика 

Мікроекономіка 

 

ЗК.2 Здатність до гнучкого 

мислення та компетент-

ного застосування набу-

тих знань в широкому 

діапазоні практичної ро-

боти за фахом та повсяк-

денному житті 

РН.2. Застосовувати набу-

ті знання для виявлення, 

постановки та вирішення 

завдань за різних практи-

чних ситуацій в професій-

ній діяльності  

Вища математика 

Світове господарство і міжна-

родні економічні відносини 

Навчальна дисципліна техноло-

гічного спрямування 

Менеджмент 

Бухгалтерський облік 

Податкова система 

ЗК.3 Здатність спілкуватися 

державною та іноземни-

ми мовами як усно, так і 

письмово 

РН.3. Володіти та застосо-

вувати знання іноземної та 

державної мови для фор-

мування ділових паперів і 

спілкування у професійній 

діяльності 

Українська мова (за професій-

ним спрямуванням) 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова академічної та 

професійної комунікації 

ЗК.4 Навички використання 

сучасних інформаційних 

та комунікаційних тех-

нологій 

РН.4. Використовувати 

сучасні комп’ютерні і те-

лекомунікаційні техноло-

гії обміну та розповсю-

дження професійно спря-

мованої інформації у сфе-

рі обліку, аналізу контро-

лю і аудиту 

Інформатика 

Економетрика 

Статистика 

 

 

ЗК.5 Здатність працювати са-

мостійно та в команді з 

урахуванням вимог про-

фесійної дисципліни, 

планування та управлін-

ня часом. 

РН.5. Вміти працювати як 

самостійно, так і в коман-

ді, мати навички міжосо-

бистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати про-

фесійних цілей 

Комплексний тренінг 

Переддипломна практика 

Виробнича практика 

Навчальна дисципліна соціаль-

но-психологічного спрямування 

Ознайомлювальна практика 

ЗК.6 Здатність вчитися та бу-

ти готовим до засвоєння 

та застосування набутих 

знань 

РН.6. Організовувати по-

шук, самостійний відбір, 

якісну обробку інформації 

з різних джерел для форму-

вання банків даних у сфері 

професійної діяльності 

Науково-дослідна практика 

Переддипломна практика 

Підготовка та захист дипломної 

роботи 

Курсова робота ЗК.7 Здатність бути критич-

ним та самокритичним 

ЗК.8 Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень 

РН.7. Ілюструвати резуль-

тати проведених дослі-

джень перед аудиторією та 

організовувати їх обгово-

Науково-дослідна практика 

Переддипломна практика 

Захист дипломної роботи 



№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

рення  

ЗК.9 Цінування та повага різ-

номанітності та мульти-

культурності 

РН.8. Проявляти самостій-

ність і відповідальність у 

роботі, професійну повагу 

до етичних принципів, де-

монструвати повагу до ін-

дивідуального та культур-

ного різноманіття 

Філософія 

Навчальна дисципліна соціаль-

но-психологічного спрямування 

 

 
ЗК.10 Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мо-

тивів) 

ЗК.11 Навички здійснення без-

печної діяльності, праг-

нення до збереження на-

вколишнього середови-

ща 

РН.9. Дотримуватися здо-

рового способу життя, ви-

являти турботу про здо-

ров’я і безпеку життєдіяль-

ності співробітників, праг-

нення до збереження на-

вколишнього середовища 

Тренінг-курс «Безпека життєді-

яльності» 

Тренінг-курс «Основи охорони 

праці» 

 

II. Цикл професійної підготовки 

СК.1 Здатність досліджувати 

тенденції розвитку еко-

номіки за допомогою ін-

струментарію макро- та 

мікроекономічного ана-

лізу, робити узагальнен-

ня стосовно оцінки про-

яву окремих явищ, які 

властиві сучасним про-

цесам в економіці 

РН.10. Демонструвати ба-

зові знання та розуміння 

економічних категорій, 

законів, причинно-

наслідкових та функціо-

нальних зв’язків, які іс-

нують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем 

Політична економія 

Мікроекономіка 

Макроекономіка 

Світове господарство і міжна-

родні економічні відносини 

 

РН.11. Усвідомлювати осо-

бливості функціонування 

підприємств у сучасних 

умовах господарювання та 

демонструвати розуміння 

його ринкового позиціону-

вання 

Економіка підприємства 

Економіка праці і соціально-

трудові відносини 

Маркетинг 

СК.2 Здатність використову-

вати математичний ін-

струментарій для дослі-

дження економічних 

процесів,  розв’язання 

прикладних економічних 

та оптимізаційних за-

вдань в сфері обліку, ау-

диті та оподаткуванні 

РН.12. Володіти базовими 

знаннями фундаменталь-

них розділів математики в 

обсязі, необхідному для 

застосовування економі-

ко-математичних методів 

у обраній професії 

Вища математика 

Теорія ймовірностей та матема-

тична статистика 

РН.13. Демонструвати на-

вички володіння загаль-

нонауковими та спеціаль-

ними методами дослі-

дження економічних явищ 

і процесів на підприємстві

  

Статистика 

Дослідження операцій та мето-

ди оптимізації 

Економетрика 

СК.3 Здатність застосування 

знань права та податко-

вого законодавства в 

РН.14. Знати механізм 

функціонування бюджет-

но-податкової системи 

Навчальна дисципліна правово-

го спрямування 

Податкова система 



№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

практичній діяльності 

суб’єктів господарюван-

ня 

України та враховувати її 

особливості з метою орга-

нізації обліку та форму-

вання звітності на підпри-

ємствах. 

Фінанси 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Податкова політика 

Бюджетна система 

Курсова робота «Податкова сис-

тема» 

РН.15. Володіти методич-

ним інструментарієм облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту, та оподаткування 

господарської діяльності 

підприємств. 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Оподаткування виплат з оплати 

праці 

Податковий контроль та аудит 

Курсова робота "Податковий 

контроль та аудит" 

РН.16. Демонструвати ро-

зуміння особливостей 

практики здійснення облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту та оподаткування дія-

льності підприємств, уста-

нов та організацій різних 

форм власності, організа-

ційно-правових форм гос-

подарювання та видів еко-

номічної діяльності 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Облік і звітність в оподатку-

ванні 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Альтернативні системи оподат-

кування 

Історія і теорії оподаткування 

Ресурсне та місцеве оподатку-

вання 

Оподаткування суб’єктів гос-

подарювання 

 СК.4 Здатність до відобра-

ження відомостей про 

господарські операції 

суб’єктів господарюван-

ня в фінансовому та 

управлінському обліку, 

їх систематизації, уза-

гальнення у звітності та 

інтерпретації для задо-

волення інформаційних 

потреб осіб, що прийма-

ють рішення 

РН.17. Усвідомлювати 

сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господар-

ській діяльності 

Бухгалтерський облік 

Фінансовий облік 

РН.18. Формувати й аналі-

зувати фінансову, управ-

лінську, податкову і ста-

тистичну звітність підпри-

ємств, установ, організа-

цій та інтерпретувати  

отриману інформацію для 

прийняття управлінських 

рішень. 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Звітність підприємств 

Для мейджора «Оподаткування»: 

Податковий облік та звітність 

РН.19. Аналізувати розви-

ток системи і моделей бу-

хгалтерського обліку на 

національному та міжна-

ціональному рівнях з ура-

хуванням професійного 

світогляду 

Фінансовий облік 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Курсова робота (фінансовий 

облік) 

РН.16. Демонструвати ро- Для мейджора «Облік і аудит»: 



№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

зуміння особливостей 

практики здійснення облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту та оподаткування дія-

льності підприємств, уста-

нов та організацій різних 

форм власності, організа-

ційно-правових форм гос-

подарювання та видів еко-

номічної діяльності 

Облік за видами економічної 

діяльності 

Облік у кредитних та бюджет-

них установах 

Аналіз у галузях виробництва і 

послуг 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Податковий контроль та аудит 

СК.5 Здатність здійснення об-

лікових процедур із за-

стосуванням спеціалізо-

ваних інформаційних 

систем і комп’ютерних 

технологій 

РН.20. Застосовувати спе-

ціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні те-

хнології для обліку, аналі-

зу, аудиту та оподатку-

вання. 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Комп’ютерні облікові системи 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Обліково-інформаційне забез-

печення бізнес-процесів підп-

риємтства (з використанням 1С: 

підприємство) 

СК.6 Здатність застосовувати 

та формувати інформа-

ційну підтримку управ-

ління підприємством з 

використанням сучасного 

технічного та методично-

го інструментарію 

РН.21. Знати місце і зна-

чення облікової, аналітич-

ної, контрольної, податко-

вої та статистичної систем 

в інформаційному забез-

печенні користувачів об-

ліково-аналітичної інфор-

мації у вирішенні проблем 

в сфері соціальної, еконо-

мічної і екологічної відпо-

відальності підприємств, 

установ, організацій 

Управлінський облік 

 

СК.7 Здатність формувати об-

ліково-аналітичну інфо-

рмацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства 

СК.8 Здатність застосовувати 

основні методики прове-

дення аудиту й надання 

аудиторських послуг 

РН.22. Використовувати 

теоретичні, організаційні 

та методичні засади ауди-

ту 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Аудит 

Курсова робота (аудит) 

Для мейджора «Оподаткування»: 

Податковий контроль та аудит 

СК.9 Здатність здійснювати ко-

нтроль господарської дія-

льності як функції управ-

ління підприємством з ме-

тою забезпечення його 

ефективного функціону-

вання, оцінки результатів 

роботи, виконання планів, 

визначення порушень 

прийнятих норм і стандар-

тів, підвищення відповіда-

льності 

РН.15. Володіти методич-

ним інструментарієм облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту, та оподаткування 

господарської діяльності 

підприємств. 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Державний фінансовий конт-

роль 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Податковий контроль та аудит 

Курсова робота "організація 

податкового процесу" 

 

РН.17. Усвідомлювати 

сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господар-

ській діяльності 

СК.10 Здатність проводити 

аналіз господарської дія-

РН.23. Визначати напрями 

підвищення ефективності 

Аналіз господарської діяльності 

Для мейджора «Облік і аудит»: 



№ Компетентності, якими 

повинен оволодіти здо-

бувач 

Програмні результати 

навчання 

Найменування навчальних 

дисциплін, практик 

льності підприємства та 

фінансовий аналіз з ме-

тою прийняття управлін-

ських рішень 

формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання 

на рівні держави та підп-

риємств різних організа-

ційно-правових форм вла-

сності 

Державний фінансовий конт-

роль 

Аналіз у галузях виробництва і 

послуг 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Організація податкового проце-

су 

Податкова політика 

РН.24. Обґрунтовувати 

ефективність прийняття 

рішення з використанням 

обліково-аналітичної ін-

формації та розуміти ор-

ганізаційно-економічний 

механізм управління підп-

риємством 

Аналіз господарської діяльності 

Управлінський облік 

СК.11 Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з ме-

тодології бухгалтер-

ського обліку та системи 

оподаткування, збере-

ження і ефективного ви-

користання ресурсів. 

РН.17. Усвідомлювати 

сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господар-

ській діяльності 

Для мейджора «Облік і аудит»: 

Аудит 

Для мейджора «Оподатку-

вання»: 

Податковий контроль та аудит 

Курсова робота "Податковий 

контроль та аудит" 

 

СК.12 Здатність підтримувати 

належний рівень еконо-

мічних знань та постійно 

підвищувати свою про-

фесійну підготовку 

РН.25. Виконувати профе-

сійні функції з урахуван-

ням вимог трудової дис-

ципліни, планування та 

управління часом. 

Бухгалтерський облік 

Податкова система 

Аудит 

 

 



СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ 

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування,  

спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Структура, % кредитів 

ЄКTC 
годин 

ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ  39 1170 16% 
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 24 720 10% 

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 15 450 6% 

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ  164 4920 68% 
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 82 2460 34% 

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 82 2460 34% 

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 23 690 10% 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ  14 420 6% 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 240 7200 100% 

в тому числі: варіативна складова 97 2910 40% 

    

Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Форма контро-

лю 
кредитів 

ЄКTC 
годин 

    

ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ  
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

Українська мова (за професійним спрямуванням) 5 150 Екзамен 

Іноземна мова 9 270 Залік, Екзамен 

Соціально-економічна історія України 5 150 Екзамен 

Філософія 5 150 Екзамен 

Фізичне виховання     Залік 

РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 24 720 

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ELECTIVE COURSES) 
(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

Соціально-психологічна дисципліна  5 150 Залік 

Технологічна дисципліна  5 150 Залік 

Правова дисципліна  5 150 Екзамен 

РАЗОМ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 15 450 

РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ЦИКЛ : 39 1170 

    

ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ  
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  

Вища математика 5 150 Екзамен 

Теорія ймовірностей та математична статистика 5 150 Екзамен 

Дослідження операцій та методи оптимізації 5 150 Екзамен 

Економетрика 5 150 Екзамен 

Інформатика 5 150 Залік 

Політична економія 5 150 Екзамен 

Мікроекономіка 4 120 Залік 

Макроекономіка 4 120 Залік 

Статистика 5 150 Екзамен 

Економіка підприємства 5 150 Екзамен 

Менеджмент 4 120 Залік 



Світове господарство і міжнародні економічні відно-

сини 
4 120 Залік 

Податкова система 5 150 Екзамен 

Економіка праці і соціально-трудові відносини 4 120 Залік 

Бухгалтерський облік 5 150 Екзамен 

Фінанси 5 150 Екзамен 

Маркетинг 4 120 Залік 

Іноземна мова академічної на професійної комунікації 4 120 Залік 

РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 82 2460 

ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР) (MINOR COURSE) 
 (студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

ВСЬОГО МАЙНОР : 20 600 

МЕЙДЖОР «Облік і аудит» (MAJOR COURSE) 
(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціалізації) 

Фінансовий облік  10 300 
Екзамен, Ек-

замен 

Звітність підприємств  5 150 Екзамен 

Облік і звітність в оподаткуванні  5 150 Екзамен 

Курсова робота (фінансовий облік) 1 30 
Курсова ро-

бота 

Облік за видами економічної діяльності 5 150 Екзамен 

Облік у кредитних та бюджетних установах  4 120 Залік 

Управлінський облік  5 150 Екзамен 

Комп’ютерні облікові системи  6 180 Екзамен 

Державний фінансовий контроль  5 150 Екзамен 

Курсова робота (аудит) 1 30 
Курсова ро-

бота 

Аналіз господарської діяльності  5 150 Екзамен 

Аналіз у галузях виробництва і послуг  5 150 Екзамен 

Аудит  5 150 Екзамен 
ВСЬОГО МЕЙДЖОР : 62 1860  

МЕЙДЖОР «Оподаткування підприємницької діяльності.» (MAJOR COURSE) 
(студенти мають обрати варіативні навчальні дисципліни відповідно до своєї спеціалізації) 

Історія і теорії оподаткування  5 150 Екзамен 

Податковий облік та звітність  6 180 Екзамен 

Оподаткування виплат з оплати праці  5 150 Екзамен 

Курсова робота "Податкова система" 1 30 
Курсова ро-

бота 

Альтернативні системи оподаткування  5 150 Екзамен 

Аналіз господарської діяльності 5 150 Екзамен 

Ресурсне та місцеве оподаткування  5 150 Екзамен 

Управлінський облік 5 150 Екзамен 

Оподаткування суб’єктів господарювання  5 150 Екзамен 



Податковий контроль та аудит 5 150 Екзамен 

Курсова робота "Організація податкового процесу" 1 30 
Курсова ро-

бота 

Фінансовий облік  5 150 Екзамен 

Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів 

підприємтства (з використанням 1с: підприємство) 
5 150 Екзамен 

Податкова політика  4 120 Залік 
ВСЬОГО МЕЙДЖОР : 62 1860  

РАЗОМ ВАРІАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 82 2460  

РАЗОМ ПРОФЕСІЙНИЙ ЦИКЛ : 164 4920  

 

 
   

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Навчальна практика «Університетська освіта»   1 30 Залік 

Ознайомлювальна практика 1 30 ЗВІТ 

Тренінг-курс «Безпека життєдіяльності» 2 60 Залік 

Тренінг-курс «Основи охорони праці» 2 60 Залік 

Виробнича практика 3 90 ЗВІТ 

Комплексний тренінг   2 60 ЗВІТ 

Науково-дослідна практика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3 90 ЗВІТ                              

Переддипломна практика 9 270 ЗВІТ 

РАЗОМ ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ : 23 690 

    

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ   
Державний екзамен з іноземної мови 2 60 Екзамен 

Підготовка та захист дипломної роботи 12 360 
Дипломна ро-

бота 

РАЗОМ ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ : 14 420 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі: 

 державного екзамену з іноземної мови (денна форма); 

 публічного захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю або 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України (заочна форма). 

Вимоги до за-

ключної квалі-

фікаційної робо-

ти  

(за наявності) 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

розробляє та затверджує: 

1) положення про Державну екзаменаційну комісію (ДЕК); 

2) порядок перевірки кваліфікаційних дипломних бакалаврських роботи 

на плагіат;  

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних дипломних бакалавр-

ських робіт.  

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра, здійснюється ДЕК, до 

складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Дипломна робота бакалавра допускається до захисту перед ДЕК за умови, 

якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який 

офіційно затверджений Харківським національним економічним універси-



тетом імені Семена Кузнеця. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна дипломна бакалаврська робота – це навчально-наукова ро-

бота студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфі-

кації бакалавра з обліку і оподаткування для встановлення відповідності 

отриманих здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентно-

стей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним докумен-

том, на підставі якого ДЕК визначає рівень теоретичної підготовки випус-

кника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення 

щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Дипломна робота бакалавра є інструментом закріплення та демонстрації 

сформованих упродовж навчання загальних та спеціальних компетентнос-

тей відповідно профілю обраної спеціальності.  

Для оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом кваліфікацій-

них робіт, запобігання академічного плагіату дипломні роботи мають бути 

розміщені на офіційному сайті Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

 

VІІ. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Принципи та 

процедури забез-

печення якості 

освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

 відповідальність за якість вищої освіти, що надається; 

 забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої осві-

ти, закладів вищої освіти, програм і студентів; 

 забезпечення якості сприяє розвитку культури якості; 

 забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх 

інших стейкхолдерів та суспільства. 

Процедурами забезпечення якості освіти є: 

 розробка стратегії і політики в сфері якості вищої освіти; 

 розробка механізму формування, затвердження, моніторингу та пе-

ріодичного перегляду освітніх програм; 

 розробка системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти, нау-

ково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного оприлю-

днення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб, 

згідно з розробленими та затвердженими правилами. 

 організація підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і нау-

ково-педагогічних працівників; 

 формування необхідних ресурсів для організації освітнього проце-

су, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

 створення та функціонування інформаційних систем для ефектив-

ного управління освітнім процесом; 

 оприлюднення об’єктивної неупередженої інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

 розробка політики щодо ефективної системи запобігання та вияв-



лення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої 

освіти; 

 інших процедур і заходів. 

Моніторинг та 

періодичний пе-

регляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою за-

безпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. Моніто-

ринг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Про будь-

які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід інформува-

ти всі зацікавлені сторони. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають 

на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх послуг, а та-

кож створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для здо-

бувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання: 

 змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері обліку і 

оподаткування, гарантуючи відповідність програми сучасним вимо-

гам; 

 потреб суспільства, що змінюються; 

 навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і 

результатів завершення освітньої програми; 

 ефективності процедур оцінювання студентів; 

 очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти змістом 

та процесом навчання; 

 навчального середовища відповідності меті і змісту програми;  

 якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього 

процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолде-

рів.  

Щорічне оціню-

вання здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах студен-

тоцентрованого навчання та передбачає наступне:  

 оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами прове-

дення тестування та екзаменування і отримують підтримку для розви-

тку власних навичок у цій сфері; 

 критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оці-

нок оприлюднюються заздалегідь; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 

ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання; 

 оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше ніж 

дві особи; 

 процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні враховува-

ти пом’якшувальні обставини; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур; 

 наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 

освіти. 

Підвищення 

кваліфікації на-

уково-

педагогічних, пе-

дагогічних та 

наукових праці-

вників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних 

та наукових працівників розробляється у відповідності до діючої нор-

мативної бази та будується на наступних принципах: 

 обов’язковості та періодичності проходження стажування і підви-

щення кваліфікації; 

 прозорості процедур організації стажування та підвищення квалі-

фікації; 

 моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 



задачам професійного діяльності; 

 обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність; 

 оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації. 

Наявність необ-

хідних ресурсів 

для організації 

освітнього про-

цесу 

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідними та 

доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, ме-

тодичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснюють ві-

дповідну підтримку студентів.  

При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і забезпе-

ченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються потреби різ-

номанітного студентського контингенту (такого як студенти: з досві-

дом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з особливими пот-

ребами) та принципи студентоцентрованого навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні ре-

сурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а студенти 

поінформовані про їх наявність. 

Наявність інфо-

рмаційних сис-

тем для ефекти-

вного управлін-

ня освітнім про-

цесом 

З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну полі-

тику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну інтегровану 

інформаційну система управління освітнім процесом. Дана система 

передбачає автоматизацію основних функцій управління освітнім 

процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної компанії, пла-

нування та організація навчального процесу; доступ до навчальних 

ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої освіти; адмі-

ністрування основних та допоміжних процесів забезпечення освітньої 

діяльності; моніторинг дотримання стандартів якості; управління 

знаннями та інноваційний менеджмент; управління кадрами та ін. 

Публічність ін-

формації про 

освітні програ-

ми, ступені ви-

щої освіти та 

кваліфікації 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна інфор-

мація про діяльність за спеціальністю 071 Облік і оподаткування пуб-

лікується на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включаючи програми для по-

тенційних здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів і громадськості. 

Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування, включаючи програми, критерії відбору на нав-

чання; заплановані результати навчання за цими програмами; кваліфі-

кації; процедури навчання, викладання та оцінювання, що використо-

вуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні для студен-

тів тощо. 

Запобігання та 

виявлення ака-

демічного плагі-

ату 

Система забезпечення дотримання академічної доброчесності учасни-

ками освітнього процесу, сформована в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, базу-

ється на таких принципах: 

• дотримання загальноприйнятих принципів моралі; 

• демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотримання 

їхніх норм; 

• повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього сві-

тогляду, соціального стану, релігійної та національної приналежності; 

• дотримання норм законодавства про авторське право; 

• посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей; 

• самостійне виконання індивідуальних завдань. 

У випадку порушення принципів академічної доброчесності відповід-

ні особи притягуються до відповідальності відповідно до законодавст-

ва та діючих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця положень та норм. 



Спеціальні вимоги до зарахування: Набір на спеціальність освітнього рів-

ня «бакалавр» здійснюється за результатами зовнішнього незалежного тесту-

вання.  

Для успішного засвоєння освітньої програми бакалавра абітурієнти по-

винні мати повну загальну середню освіту та здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками в галузі загальноекономічних та фахових наук. 

 

 

Галузі економіки, в яких фахівець ступеню «бакалавр» спеціальності 

071 Облік і аудит здатен до роботи (за Державним класифікатором  

видів економічної діяльності ДК 009:2010) 

 
Код  Назва  NACE 

(Rev. 

1.1)  

ISIC 

(Rev. 4)  

63.9  Надання інших інформаційних послуг     639  

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; кон-

сультування з питань оподаткування  

74.12  6920  

64.19  Інші види грошового посередництва  65.12  6419  

70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й ке-

рування  

05.01*  7020*  

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері сус-

пільних і гуманітарних наук 

73.10* 

73.20* 

7220 

7220 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 63.40* 

74.14* 

7490* 

7490* 

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню еко-

номічної діяльності 

75.13* 8413 

 
 

 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець ступеню 

«бакалавр» спеціальності 071 Облік і оподаткування 

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010) 
 

Код КП Професійна назва роботи 

3433 асистент бухгалтера-експерта  

бухгалтер 

3433 касир-експерт 

3434 асистент економіста-статистика 

3442 державний податковий інспектор  

ревізор-інспектор податковий 

3119 технік з обліку 

3439 інспектор з інвентаризації  

інспектор-ревізор 

3417 оцінювач 
 

 



VIII. Вимоги професійних стандартів  
 

Професійний 

стандарт 

Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів (International 

Accounting Education Standards Board (IAESB)  

Особливості 

стандарту ви-

щої освіти, 

пов’язані з ная-

вністю даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та програмних результатів навчання гармонізо-

ваний з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалте-

рів  (International Accounting Education Standards Board (IAESB), які ви-

значають обов’язкову наявність при підготовці професійних бухгалтерів 

трьох компонент: 

 компоненти з бухгалтерського обліку, фінансів та суміжних знань (ко-

релює з такими компетентностями бакалавра з обліку і оподаткування, 

як: «Вести облік та формувати звітність», «Розуміти принципи права та 

оподаткування» та «Організовувати та проваджувати аудиторську діяль-

ність»);  

 компоненти знань з теорії організації та економіки підприємств (коре-

лює з такими компетентностями бакалавра з обліку і оподаткування, як: 

«Розуміти особливості функціонування бізнесу», «Аналізувати проблеми 

підприємства» та «Приймати участь в управлінні підприємством»); 

 компонент інформаційних технологій (корелює з визначеною у дано-

му стандарті компетентністю «Використовувати інформаційні системи»). 

 

 

IX. Перелік нормативних документів, 

на яких базується освітньо-професійна програма 

 

Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Харківський на-

ціональний економічний університет імені Семена Кузнеця проводить підгото-

вку бакалаврів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах: 

1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника 

(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, 

до сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управ-

ління вищого навчального закладу та його структурних підрозділів; 

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; 

4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організа-

цій (крім вищих духовних навчальних закладів). 

 

Перелік використаних джерел 

1. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013.pdf 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf


4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – режим дос-

тупу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ре-

сурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 

6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифіка-

тор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти 

і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://mon.gov.ua/  

8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

9. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 
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Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей випускника за спеціальністю  

071 Облік і оподаткування та компетентностей за НРК  
Класифікація компе-

тентностей за НРК 

Знання Уміння Комунікація Автономія та відпові-

дальність 
Загальні компетентності 

ЗК.1. Здатність до 

аналізу та синтезу як ін-

струментарію виявлення 

проблем та прийняття 

рішень для їх розв’язання 

на основі логічних аргу-

ментів та перевірених 

фактів. 

Знати: підходи, що надають мож-

ливість на основі типових методик і 

діючої нормативно-правової бази 

розраховувати соціально-

економічні показники, що характе-

ризують діяльність господарських 

суб’єктів;  сучасні методи дослід-

ницької діяльності у професійній 

сфері. 

Виконувати функції збору, реєстрації 

та узагальнення інформації про об'єк-

ти професійної діяльності;  проводи-

ти аналіз показників відповідно до 

запитів суб’єктів управління підпри-

ємства здійснювати функції контро-

лю; приймати економічні рішення за 

результатами проведеного аналізу і 

контролю 

Організація виконання до-

рученого етапу роботи; 

створення  груп, сформова-

них для розв’язання та реа-

лізації конкретного еконо-

мічного завдання. 

Аргументація та відповідаль-

ність за обрані варіанти 

управлінських рішень на ос-

нові критеріїв соціально-

економічної ефективності 

 

ЗК.2. Здатність  до 

гнучкого мислення та 

компетентного застосу-

вання економічних знань 

в широкому діапазоні 

практичної роботи за фа-

хом та повсякденному 

житті. 

Володіти культурою мислення, уза-

гальнення, сприйняття інформації в 

постановці мети і вибору шляхів її 

досягнення. 

 

Уміти використовувати нормативні 

та правові документи в своїй діяльно-

сті та знаходити перспективні наукові 

концепції під час розв’язання про-

блеми 

Обговорювати та врахову-

вати критичні ставлення до 

вирішення проблеми 

Оцінювати підходи до 

розв’язання проблем та задач 

ЗК.3. Здатність  спіл-

куватися державною та 

іноземними мовами як 

усно, так і письмово. 

 

Виражати логічно вірно, аргумен-

товано і ясно побудовану усну та 

письмову мову; перекладати про-

фесійно-спрямовану інформацію.  

Показувати володіння однією з іно-

земних мов на рівні не нижче розмо-

вного 

Демонструвати володіння 

іноземною мовою під час 

спілкування з представни-

ками обраної професії 

Організовувати зустрічі з за-

рубіжними партнерами, готу-

вати інформацію, що сприяє 

зацікавленості сторін в орга-

нізації спільного бізнесу. 

ЗК.4. Навички викори-

стання сучасних інфор-

маційних та комунікацій-

них технологій. 

 

Знати сутність і значення інформа-

ції в розвитку сучасного інформа-

ційного суспільства, усвідомлювати 

небезпеку і загрози, що виникають 

в цьому процесі, дотримуватися 

основних вимог інформаційної без-

пеки, в тому числі захисту держав-

ної та комерційної таємниці 

Застосовувати основні методи, спо-

соби і засоби отримання, зберігання, 

переробки інформації, навички робо-

ти з комп'ютером як засобом управ-

ління інформацією;  обирати необ-

хідні інструментальні засоби для об-

робки економічних даних відповідно 

до поставлених завдань.  

Демонструвати уміння пра-

цювати з інформацією в 

глобальних комп'ютерних 

мережах та засобами її з-

ахисту 

Оцінити результати розрахун-

ків і обгрунтувати отримані 

висновки 



ЗК.5. Здатність пра-

цювати самостійно та в 

команді з урахуванням 

вимог дисципліни, пла-

нування та управління 

часом. 

Демонструвати готовність як до 

індивідуального виконання завдань, 

так і до кооперації з колегами, ро-

боті в колективі.  

Установлювати правила виконання 

службових обов’язків, графік доку-

ментообороту, час на обробку доку-

ментації, виконання аналітичних і 

контрольних функцій в структурних 

підрозділах. 

Показувати соціальну зна-

чущість своєї майбутньої 

професії. Володіти високою 

мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

Готовність знаходити органі-

заційно-управлінські рішення 

та нести за них індивідуальну 

та колективну відповідаль-

ність 

ЗК.6. Здатність вчити-

ся та бути готовим до за-

своєння та застосування 

знань з обліку та оподат-

кування. 

 

Знати:   базові економічні поняття, 

положення, принципи, закони, пов'-

язані з обліком, аналізом, аудитом і 

оподаткуванням; навички професій-

ної етики; навички аналізу  вироб-

ничих ситуацій, процесів, видів 

діяльності і практичного застосу-

вання набутих компетенцій.  

Удосконалювати свій інтелектуаль-

ний, загальнокультурний і професій-

ний рівень. Визначати напрями пок-

ращення навчання та організації са-

мостійної роботи. Дотримуватися 

якісного виконання всіх видів освіт-

ньо-професійної програми на основі 

отриманих знань.  

Донесення набутої інфор-

мації до студентської спіль-

ноти та викладацького пер-

соналу. Обґрунтування вла-

сної позиції щодо профе-

сійного судження.  

Самостійність під час форму-

вання знань, умінь і навичок з 

обраного фаху. Індивідуальна 

відповідальність за  обґрунту-

вання наданих висновків і про-

позицій. Прагнення до постій-

ного саморозвитку, підвищенню 

кваліфікації і майстерності. 

ЗК.7. Здатність бути 

критичним та самокрити-

чним. 

Знати: філософію професійної по-

ведінки; впорядковувати отримані 

навички; визнавати свої слабкі та 

сильні сторони. 

Уміти: критично оцінювати свої пе-

реваги і недоліки; визначати шляхи і 

засоби розвитку переваг і усунення 

недоліків. Готовність до сприйняття 

та аналізу критичних зауважень 

Змінювати особисте став-

лення до процесів і явищ, 

якщо це сприяє розвитку 

справи. 

Здатність до різносторон-

нього обговорення ситуа-

цій, що призводять до кон-

флікту професійних інтере-

сів. 

Знаходити напрями самороз-

витку, підвищення своєї ква-

ліфікації та майстерності. 

 

ЗК.8. Здатність  презе-

нтувати результати про-

ведених досліджень. 

Визначати та окреслювати обрані 

напрями досліджень,  постановку 

проблеми, методи та способи її ви-

рішення. Готувати матеріал для 

викладання у статті з урахуванням 

встановлених вимог. 

Будувати стандартні теоретичні та 

економетричні моделі, аналізувати і 

змістовно інтерпретувати отримані 

висновки на основі опису економіч-

них процесів і явищ під час проведе-

них досліджень; презентувати отри-

мані результати. 

Ілюструвати результати 

проведених досліджень пе-

ред аудиторією та організо-

вувати їх обговорення  

Пояснювати значущість та 

особливість встановлених 

результатів дослідження 

ЗК.9. Цінування та по-

вага різноманітності та 

мультикультурності. 

Знати особливості  індивідуального 

та культурного різноманіття. 

 Розуміти прояви індивідуального та 

культурного різноманіття  

Демонструвати повагу до 

індивідуального та культу-

рного різноманіття та до їх 

носіїв 

Готовність формувати власне 

судження щодо дотримання 

норм суспільства, етики, мо-

ралі носіям 

індивідуального та культур-

ного різноманіття 

ЗК.10. Здатність діяти 

на основі етичних мірку-

вань (мотивів). 

Визначати і аналізувати світогляд-

ні, соціально і особистісно значущі 

філософські проблеми 

Володіти знаннями науково –

Уміти аналізувати соціально-значущі 

проблеми та процеси, що відбува-

ються в суспільстві, і прогнозувати 

можливий їх розвиток в майбутньому 

Обговорювати в колективі  

економічні, соціальні про-

блеми, що впливають на 

розвиток та ефективність 

Робити висновок та знаходити 

правильне вирішення соціа-

льних та етичних проблем з 

урахуванням різних точок 



обгрунтованих світоглядних, соціа-

льно-відповідальних концепцій, 

норм етики і моралі 

функціонування підприємс-

тва 

зору 

ЗК.11. Навички здійс-

нення безпечної діяльно-

сті, прагнення до збере-

ження навколишнього 

середовища. 

 

Знати основні методи захисту ви-

робничого персоналу і населення 

від можливих наслідків аварій, ка-

тастроф, стихійного лиху; володін-

ня засобами самостійного методич-

но правильного використання ме-

тодів фізичного виховання і зміц-

нення здоров'я.  

Знаходити ефективні напрями збере-

ження навколишнього середовища; 

передбачати можливість небезпечної 

діяльності та переглядати діючі нор-

ми безпеки залежно від умов праці на 

підприємстві 

Виявляти причини пору-

шень та обговорювати  на-

прями збереження навко-

лишнього середовища та 

безпеки життєдіяльності  

Готовність до досягнення на-

лежного рівня фізичної форми 

для забезпечення повноцінної 

соціальної та професійної дія-

льності 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК.1. Здатність дослі-

джувати тенденції розвит-

ку економіки за допомо-

гою інструментарію мак-

ро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагаль-

нення стосовно оцінки 

прояву окремих явищ, які 

властиві трансформацій-

ним процесам в економіці  

Знання: економічних законів, кате-

горій й понять; основних концепції 

функціонування економіки на мак-

рорівні;загальнотеоретичних зако-

номірностей розвитку соціально-

економічних систем; закономірнос-

тей функціонування галузевих ка-

піталів та основних видів держав-

ної політики; 

Мислити творчо, діалектично; вивчати 

та оцінювати стан соціально-

економічних відносин на всіх рівнях 

економіки; порівнювати та об’єктивно 

оцінювати різні системи соціально-

економічних відносин; досліджувати 

соціально- економічні процеси і явища. 

Моделювати поведінку споживача та 

використовувати правила поведінки 

фірми в реальній економіці в умовах 

будь-якої ринкової ситуації. Досліджу-

вати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макроеко-

номічного аналізу 

Здатність ефективно фор-

мувати комунікаційну стра-

тегію; здатність до групової 

взаємодії при рішенні про-

блем 

Управління комплексними 

діями. Здатність до подальшо-

го навчання з високим рівнем 

автономності. Самостійне 

прийняття рішень у неперед-

бачуваних умовах 

СК.2. Здатність ви-

користовувати математи-

чний інструментарій для 

дослідження економічних 

процесів,  розв’язання 

прикладних економічних 

та оптимізаційних за-

вдань в сфері обліку, ау-

диту та оподаткування. 

Знати: основи математичного апарату; 

особливості застосування базових 

математичних знань у процесі 

розв’язування економічних задач, 

побудови економіко-математичних 

моделей;типів економетричних моде-

лей та особливостей їх побудови; сут-

ності та змісту економетричного мо-

делювання; 

Виконувати обчислення числових 

характеристик економічних об’єктів і 

процесів. Застосовувати математичні 

методи для системного опису склад-

них економічних зв`язків між вироб-

ничими об’єктами та при організації 

контролю економічної діяльності. 

Використовувати сучасні 

технології для розробки прогнозу 

стану соціально-економічних систем. 

Аналізувати причинно-наслідкові 

зв'язки в економічних процесах. 

Здійснювати презентацію 

результатів дослідження, 

Вести дискусію з прикладних 

питань управління економіч-

ною системою 

Здатність самостійного вико-

ристання сучасних математи-

чних та економетричних ме-

тодів у вирішенні практичних 

задач діяльності 

СК.3. Здатність за-

стосування знань права та 

податкового законодав-

Знати: принципи побудови, функціо-

нування і розвитку податкової систе-

ми; економічну сутність оподатку-

Аналізувати наслідки реалізації пода-

ткової політики держави на рівні під-

приємства. Формувати базу оподат-

Користуватися нормативно-

правовим актами і науко-

вою літературою з податко-

Застосовувати отримані знан-

ня у професійний діяльності. 

Самостійно набувати знань 



ства в практичній діяль-

ності суб’єктів господа-

рювання . 

вання як складової частини держав-

ного регулювання економіки; функ-

ції податків у ринковій економіці, їх 

взаємозв'язок і вплив на кінцеві мак-

роекономічні показники; економічну 

сутність податків та зборів, порядок 

розрахунків за податками та плате-

жами; методику складання первин-

них документів й податкових регіст-

рів 

кування. Розраховувати суму подат-

кових зобов’язань за різними подат-

ками,зборами, обов’язковими плате-

жами. Планувати на відповідну дату 

розмір податків залежно від форм 

оподаткування та коригувати догові-

рні відносини з урахуванням їх пода-

ткових наслідків. Використовувати 

основні положення Податкового ко-

дексу України,інших законодавчих 

для ведення податкового обліку та 

складання звітності на підприємстві. 

Складати первинні документи, пода-

ткові регістри та податкову звітність.  

вої проблематики. Зрозумі-

ле донесення власних ви-

сновків, знань 

та пояснень, що їх обґрун-

товують, до фахівців і не-

фахівців. 

щодо аналізу змін податкової 

системи. Прийняття рішень 

щодо прогнозування податко-

вих платежів. Відповідаль-

ність за розвиток професійно-

го знання і практики оподат-

кування 

СК.4. Здатність  до 

відображення відомостей 

про господарські операції 

суб’єктів господарюван-

ня в фінансовому та 

управлінському обліку, їх 

систематизації, узагаль-

нення у звітності та інте-

рпретації для задоволен-

ня інформаційних потреб 

осіб, що приймають рі-

шення. 

Знати: основні законодавчі та нор-

мативні акти, якими регламенту-

ється питання бухгалтерського об-

ліку та звітності; економічну сут-

ність бухгалтерського обліку, його 

структуру та методи ведення; зага-

льні вимоги, які ставляться до фі-

нансової звітності. 

Складати  звітність підприємства, 

вести журнал реєстрації господарсь-

ких операцій за хронологічним прин-

ципом, визначати тип змін в балансі 

під впливом господарських операцій, 

систематизовувати інформацію на 

бухгалтерських рахунках і регістрах 

бухгалтерського обліку, розкривати 

економічний зміст бухгалтерських 

проводок, вести синтетичний та ана-

літичний облік на рахунках обліку, 

заповнювати форми бухгалтерського 

обліку. 

Ефективно формувати ко-

мунікаційну стратегію при 

заповненні первинних до-

кументів та регістрів обліку 

і звітності. Презентувати 

результати оцінки та каль-

кулювання  об’єктів бухгал-

терського обліку 

Відповідальність за порушен-

ня нормативно-законодавчих 

актів щодо ведення обліку. 

Відповідальність за достовір-

ність інформації, зафіксованої 

у формах звітності 

СК.6. Здатність  за-

стосовувати та формувати 

інформаційну підтримку 

управління підприємством 

з використанням сучасно-

го технічного та методич-

ного інструментарію. 

 

Знати: понятійний та категорійний 

апарат щодо процесів, які відбува-

ються в менеджменті; економічну 

сутність та основні види функцій 

управління; основні принципи та 

підходи до обґрунтування управлін-

ських рішень у різних умовах функ-

ціонування підприємства; роль та 

місце управлінського обліку в систе-

мі сучасного менеджменту; підходи 

до побудови системи рахунків 

управлінського обліку; поняття реле-

вантних витрат та управління за від-

хиленнями 

Проводити ідентифікацію та аналіз 

внутрішнього середовища та зовніш-

нього оточення на діяльність органі-

зації. Вибирати методи впливу в про-

цесі стимулювання поведінки люди-

ни. Обґрунтовано визначати оптима-

льні методи прийняття та реалізації 

управлінських рішень. Визначати 

основні інформаційні потоки в орга-

нізації та аналізувати  бар’єри на 

шляху комунікацій. Організовувати й 

здійснювати управлінський облік, 

бюджетування та калькулювання ви-

трат. Забезпечувати своєчасний збір і 

Презентувати результати  

управлінського обстеження. 

Ефективно формувати сис-

тему стимулюючих факто-

рів для ефективної роботи 

персоналу. 

Відповідальність за точну 

ідентифікацію ключових еле-

ментів системи менеджменту. 

Самостійно визначати особ-

ливості та порядок проведен-

ня відповідних видів  управ-

лінського контролю. 



систематизацію достовірної інформа-

ції про фактичні та планові витрати 

діяльності. Складати управлінську 

звітність, що містить необхідну для 

менеджменту підприємства інформа-

цію 

СК.7. Здатність фор-

мувати обліково-

аналітичну інформацію 

для ефективного управ-

ління діяльністю підпри-

ємства 

Знання: особливостей функціону-

вання підприємств у сучасних 

умовах господарювання;  основ-

них результативних показників 

діяльності підприємства; теорети-

чні положення маркетингу в сис-

тему господарювання; сучасних 

теорій та моделей розвитку підп-

риємства 

Аналізувати и визначати ефективність 

використання  сучасних напрямків 

розвитку підприємств. Обґрунтовувати 

фактори підвищення ефективності уп-

равління  підприємством. Здатність 

обґрунтування обсягів виробництва та 

реалізації продукції підприємства, його 

виробничого потенціалу, потреби під-

приємства у ресурсному забезпеченні. 

Здатність стратегічного, тактичного та 

оперативного планування параметрів 

ведення бізнесу 

Зрозуміле донесення влас-

них висновків, знань та по-

яснень до 

аудиторії. Здатність до ефек-

тивної роботи в команді 

Брати відповідальність за 

пропозиції щодо вирішен-

ня проблемних питань і 

завдань. Відповідальність 

за прийняття стратегічних 

рішень.  

Індивідуальна відповіда-

льність за результати ви-

конаних завдань у навчан-

ні 

СК.8. Здатність за-

стосовувати основні ме-

тодики проведення ауди-

ту й надання аудиторсь-

ких послуг. 

Знати: сутність, місце та ролі ауди-

ту в системі управління; моделі 

регулювання аудиторської діяльно-

сті; систему нормативно-правового 

регулювання аудиторської діяльно-

сті; методів та прийомів аудиту, їх 

класифікації та специфіки застосу-

вання в аудиті; елементів аудитор-

ського ризику 

Визначати інформаційні потреби ко-

ристувачів у процесі аудиту. Адапту-

вати моделі регулювання аудиторсь-

кої діяльності до вітчизняної практи-

ки господарювання. Дотримуватися 

професійної етики аудиторів. Обира-

ти найбільш ефективні методи та 

прийоми аудиту. Визначати аудитор-

ський ризик. Оцінювати достатність і 

прийнятність аудиторських виснов-

ків. Критично оцінювати та кваліфі-

кувати результати аудиту 

Донесення об'єктивної інфо-

рмації про фінансові звіти до 

користувачів аудиту. Взає-

модія з управлінським пер-

соналом. Обґрунтовувати 

власну позицію щодо профе-

сійного судження 

Самостійність при виборі 

спеціальних методів та при-

йомів провадження аудитор-

ської діяльності. Індивідуа-

льна відповідальність за до-

тримання принципів профе-

сійної етики. Відповідаль-

ність за обґрунтування ви-

сновків 

СК.9. Здатність  

здійснювати контроль 

господарської діяльності 

як функції управління 

підприємством з метою 

забезпечення його ефек-

тивного функціонування, 

оцінки результатів робо-

ти, виконання планів, ви-

значення порушень 

Знати:  систему нормативно-

правового регулювання бізнесу: 

Законів, Постанов кабінету Мініст-

рів, національних положень (стан-

дартів), основи міжнародних стан-

дартів, вимог ЄС, інструктивних та 

нормативних матеріалів;  підходи 

до ефективного управління ресур-

сами підприємства; методи і 

прийоми контролю та специфіку їх 

Визначати інформаційні потреби ко-

ристувачів контрольної інформації 

інформації.  Обирати найбільш ефек-

тивні методи та прийоми ведення 

контролю.  Визначати напрями збе-

реження та ефективного використан-

ня ресурсів. Уміти  підготувати огля-

ди, аналітичні звіти, провести статис-

тичні обстеження, опитування, анке-

тування і обробити отримані резуль-

тати. Приймати участь у розробці 

Донесення об'єктивної інфо-

рмації до управлінського 

персоналу. Обґрунтування 

власної позиції щодо профе-

сійного судження. Підтри-

мання ініціативності, духу 

підприємництва та бажання 

досягти успіху. 

Самостійність під час вибо-

ру спеціальних методів та 

прийомів ведення контролю. 

Індивідуальна відповідаль-

ність за дотримання прин-

ципів професійної етики. 

Відповідальність за обґрун-

тування висновків і прийня-

тих рішень 



прийнятих норм і станда-

ртів, підвищення відпові-

дальності. 

використання під час проведення 

відповідних контрольних процедур; 

-порядок проведення контрольних 

процедур і виявлення прушень; 

 порядок розробки та здійснення  

заходів щодо запобігання або ско-

рочення виявлених порушень в 

майбутньому. 

проектних рішень в області контролю 

, підготовці пропозицій і заходів  що-

до запобігання або скорочення пору-

шень в майбутньому 

СК.10. Здатність 

проводити аналіз госпо-

дарської діяльності підп-

риємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень . 

Знати: основні прийоми, методи-

ки і види аналізу господарської 

діяльності, його організацію та 

інформаційне забезпечення, мето-

дики фінансового аналізу підпри-

ємства 

 

Уміти знаходити і застосовувати ін-

формацію для аналітичної оцінки 

господарської діяльності підприємст-

ва. Обирати і використовувати 

прийоми та методики аналізу відпо-

відно до інформаційних потреб уп-

равління. Уміти встановлювати при-

чинно-наслідкові і функціональні 

залежності між показниками, що ха-

рактеризують господарську діяль-

ність підприємства.  

Надання керівництву підпри-

ємства інформації про вияв-

лену позитивну і негативну 

динаміку та проблемні ситуа-

ції. Участь у розробці заходів 

щодо нейтралізації та/або мі-

німізації негативно діючих 

чинників і підвищення ефек-

тивності діяльності підприєм-

ства у поточному і довгостро-

ковому  періоді.  

 

Самостійність в опрацю-

ванні аналітичної інформа-

ції та формуванні висновків 

і заходів. 

Відповідальність за корект-

ність застосовуваних аналі-

тичних прийомів, методик і 

достовірність висновків і 

пропозицій для прийняття 

управлінських рішень 

СК.11. Здатність 

здійснювати контроль за 

дотриманням норматив-

них актів з методології 

бухгалтерського обліку 

та системи оподатку-

вання, збереження і ефе-

ктивного використання 

ресурсів.  

Знати:  систему нормативно-

правового регулювання бухгалтер-

ського обліку та оподаткування: 

Законів, національних положень 

(стандартів), основ міжнародних 

стандартів, інструктивних та нор-

мативних матеріалів; методи і 

прийоми бухгалтерського обліку та 

специфіку їх використання під час 

формування бухгалтерської, управ-

лінської та податкової звітності; 

підходи до ефективного управління 

ресурсами підприємства. 

Визначати інформаційні потреби кори-

стувачів обліково-аналітичної інфор-

мації.  Дотримуватися професійної 

етики бухгалтера. Визначати напрями 

збереження та ефективного викорис-

тання ресурсів. Уміти  підготувати 

огляди, аналітичні звіти, провести ста-

тистичні обстеження, опитування, ан-

кетування і обробити отримані резуль-

тати. Приймати участь у розробці про-

ектних рішень в області професійної 

діяльності, підготовці пропозицій і 

заходів щодо реалізації розроблених 

проектів і програм   

Донесення об'єктивної інфо-

рмації до управлінського 

персоналу. Обґрунтування 

власної позиції щодо профе-

сійного судження. Підтри-

мання ініціативності, духу 

підприємництва та бажання 

досягти успіху. 

Індивідуальна відповідаль-

ність за дотримання прин-

ципів професійної етики. 

Відповідальність за обґрун-

тування висновків 

СК.12. Здатність під-

тримувати належний рі-

вень економічних знань 

та постійно підвищувати 

свою професійну підго-

товку 

Знання: сучасних економічних 

законів, категорій й понять;  ос-

новні способи і прийоми підви-

щення кваліфікації та професійної 

компетентності. 

Обирати найбільш ефективні методи 

та прийоми ведення бухгалтерського 

обліку в практичній діяльності підп-

риємств.   

Підтримання ініціативності, 

духу підприємництва та ба-

жання досягти успіху. 

Самостійність під час вибо-

ру спеціальних методів та 

прийомів ведення та органі-

зації бухгалтерського обліку. 



ДОДАТОК Б 

Таблиця 2 
 

Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю 
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РН.1. Виконувати функції 

збору, реєстрації й уза-

гальнення інформації про 

об'єкти професійної діяль-

ності та використовувати 

їх для опису фахової пред-

метної області 

+ +   +                    

РН.2. Застосовувати набуті 

знання для виявлення, пос-

тановки та вирішення за-

вдань за різних практич-

них ситуацій в професійній 

діяльності  

+  +     +                 

РН.3. Володіти та застосо-

вувати знання іноземної та 

державної мови для фор-

мування ділових паперів і 

спілкування у професійній 

діяльності 

+   +     + +               

РН.4. Використовувати 

сучасні комп’ютерні і те-

лекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження 

професійно спрямованої 

інформації у сфері обліку, 

аналізу контролю і аудиту 

+    +                    
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навчання 

Компетентності 

Інтег-

ральна  

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

З
К

.9
 

З
К

.1
0
 

З
К

.1
1
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0
 

С
К

.1
1
 

С
К

.1
2
 

РН.5. Вміти працювати як 

самостійно, так і в команді, 

мати навички міжособисті-

сної взаємодії, які дозво-

ляють досягати професій-

них цілей 

+ +    +                   

РН.6. Організовувати по-

шук, самостійний відбір, 

якісну обробку інформації з 

різних джерел для форму-

вання банків даних у сфері 

професійної діяльності 

+    + +                   

РН.7. Ілюструвати результа-

ти проведених досліджень 

перед аудиторією та органі-

зовувати їх обговорення  

+ +       +                

РН.8. Проявляти самостій-

ність і відповідальність у 

роботі, професійну повагу до 

етичних принципів, демон-

струвати повагу до індивіду-

ального та культурного різ-

номаніття 

+         + +              

РН.9. Дотримуватися здо-

рового способу життя, ви-

являти турботу про здоров’я 

і безпеку життєдіяльності 

співробітників, прагнення 

до збереження навколиш-

нього середовища 

+           +             

РН.10. Демонструвати ба-

зові знання та розуміння 
+            + +          + 
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економічних категорій, 

законів, причинно-

наслідкових та функціона-

льних зв’язків, які існують 

між процесами та явищами 

на різних рівнях економіч-

них систем 

РН.11. Усвідомлювати особ-

ливості функціонування під-

приємств у сучасних умовах 

господарювання та демон-

струвати розуміння його 

ринкового позиціонування 

+            +  +         + 

РН.12. Володіти базовими 

знаннями фундаменталь-

них розділів математики в 

обсязі, необхідному для 

застосовування економіко-

математичних методів у 

обраній професії 

+             +          + 

РН.13. Демонструвати на-

вички володіння загально-

науковими та спеціальни-

ми методами дослідження 

економічних явищ і проце-

сів на підприємстві 

+            + +           

РН.14. Знати механізм фу-

нкціонування бюджетно-

податкової системи Украї-

ни та враховувати її особ-

ливості з метою організації 

обліку та формування звіт-

+                +        
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ності на підприємствах. 

РН.15. Володіти методич-

ним інструментарієм облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту, та оподаткування 

господарської діяльності 

підприємств. 

+                + + + + + +   

РН.16. Демонструвати ро-

зуміння особливостей прак-

тики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності 

підприємств, установ та ор-

ганізацій різних форм влас-

ності, організаційно-

правових форм господарю-

вання та видів економічної 

діяльності 

+                + + + + + +   

РН.17. Усвідомлювати 

сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти 

їх роль і місце в господар-

ській діяльності 

+                + + + + + +   

РН.18. Формувати й аналі-

зувати фінансову, управлі-

нську, податкову і статис-

тичну звітність підпри-

ємств, установ, організацій 

та інтерпретувати  отрима-

ну інформацію для прий-

няття управлінських рі-

+                + + + + + +   
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шень. 

РН.19. Аналізувати розви-

ток системи і моделей бух-

галтерського обліку на на-

ціональному та міжнаціо-

нальному рівнях з ураху-

ванням професійного сві-

тогляду 

+                 + + + + +   

РН.20. Застосовувати спе-

ціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні те-

хнології для обліку, аналі-

зу, аудиту та оподатку-

вання. 

+                 +       

РН.21. Знати місце і зна-

чення облікової, аналітич-

ної, контрольної, податко-

вої та статистичної систем 

в інформаційному забезпе-

ченні користувачів обліко-

во-аналітичної інформації 

у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економі-

чної і екологічної відпові-

дальності підприємств, 

установ, організацій 

+                + + + + + +   

РН.22. Використовувати 

теоретичні, організаційні 

та методичні засади ауди-

ту. 

+                   +     

РН.23. Визначати напрями 

підвищення ефективності 
+                +  +  +    
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формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на 

рівні держави та підпри-

ємств різних організацій-

но-правових форм власно-

сті 

РН.24. Обґрунтовувати 

ефективність прийняття 

рішення з використанням 

обліково-аналітичної ін-

формації та розуміти орга-

нізаційно-економічний ме-

ханізм управління підпри-

ємством 

+                      + + 

РН.25. Виконувати профе-

сійні функції з урахуван-

ням вимог трудової дисци-

пліни, планування та уп-

равління часом. 

+                       + 

 


