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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 «Облік і аудти» першого (бакалаврського) 

рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» затверджена та введена в дію Наказом ректора 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця 

від 23.01.2019 р. № 46 у відповідності до рішення вченої ради університету від 

21.01.2019 р. Протокол № 6. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Пилипенко Андрій Анатолійович, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу   

Безкоровайна Лідія Василівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і бізнес-консалтингу. 

Пасенко Наталія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і бізнес-консалтингу. 

 
 

 



ІІ. Загальна характеристика 
 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна 

програма 

Облік і аудит 

Обмеження щодо 

форм навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня кваліфікація  Бакалавр обліку і оподаткування  

Кваліфікація в дип-

ломі 
Бакалавр обліку і оподаткування за освітньою програмою Облік 

і аудит 

Опис предметної 

області 

 об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організа-

ційні  та практичні засади обліку, оподаткування, контролю, 

аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання; 

 цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

 теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 

поняттях, категоріях, теоріях і концепціях обліку, аналізу, кон-

тролю, аудиту, оподаткування для задоволення інформаційних 

запитів користувачів обліково-аналітичної інформації; 

  методи, методики та технології: загальнонаукові та спе-

ціальні методи і процедури організації та ведення обліку, аналі-

зу, контролю, аудиту, оподаткування.  

 інструменти та обладнання: сучасні інформаційні сис-

теми і технології, стандартні та спеціальні галузеві програми,  

технології та методичний інструментарій обліку, аналізу, конт-

ролю, аудиту, оподаткування. 

Академічні права 

випускників 

Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додат-

кову післядипломну освіту.  

 

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; 

денна форма - один рік 10 місяців (скорочена форма навчання); 

заочна форма - чотири роки 10 місяців. 

 



Обсяг кредитів ЄКТС для здобуття ступеня бакалавра 

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 

освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 

 

Цикли підготовки 
Кількість кредитів 

ЕСТS 

Освітньо-професійна програма бакалавра за циклами: 

Цикл загальної підготовки 

у т. ч. 

базові навчальні дисципліни 

вибіркові навчальні дисципліни 

Цикл професійної підготовки 

у т. ч. 

базові навчальні дисципліни 

вибіркові навчальні дисципліни 

240 

39 

 

24 (62 %) 

15 (38 %) 

201 

 

156 (78 %) 

45 (22 %) 

 

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) оби-

раються студентами із загального переліку навчальних дисциплін Університету 

(пул вибіркових 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: «Психо-

логія», «Управління конфліктами», інші); 

- дисципліни технологічного спрямування (наприклад: «Концепції сучас-

ного природознавства», «Системи технологій промисловості», «Екологія», ін-

ші). 

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

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

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

профільного для студента напряму підготовки, що вивчаються послідовно на 2, 

3 курсах. Загальний обсяг MINOR COURSE складає 20 кредитів ЄКТС (по 5 

кредитів на дисципліну). 

Дисципліни професійного спрямування (MAJOR COURSE, ELECTIVE 

COURSES) пропонуються випусковими кафедрами. У сукупності MAJOR 

COURSE визначає спеціалізацію підготовки та можуть пропонуватися у вигляді 

пакету навчальних 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комуні-

каційних технологій. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК13.  Здат-

ність  проведення  досліджень  на  відповідному рівні. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократично-

го) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і грома-

дянина в Україні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі   розуміння   історії   

та   закономірностей   розвитку предметної області, її місця у зага-

льній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспі-

льства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

Спеціальні 

(фахові,  

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономі-

чного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окре-

мих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних за-

вдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК03. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітнос-

ті та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, 

що приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності під-

приємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінсь-

ких рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізова-

них   інформаційних   систем   і   комп’ютерних технологій. 

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 



впевненості. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавст-

ва та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збере-

ження й використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підп-

риємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського об-

ліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумо-

влених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її змі-

цнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

 

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: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, по-

даткової та  статистичної  систем  в  інформаційному  забезпеченні  користува-

чів  обліково-аналітичної  інформації  у  вирішенні  проблем  в  сфері  соціаль-

ної,  економічної  і екологічної відповідальності підприємств. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і ста-

тистичну звітність  підприємств  та  правильно  інтерпретувати    отриману  ін-

формацію  для прийняття управлінських рішень. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06.  Розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку,  аналізу,  ко-

нтролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів еконо-

мічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору сис-

теми оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підпри-

ємством та   оцінювати   ефективність   прийняття   рішень   з   використанням   

обліково-аналітичної інформації. 



ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності 

підприємств. 

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його ме-

тоди і процедури. 

ПР11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінан-

сових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств рі-

зних організаційно-правових форм власності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і

 комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподат-

кування. 

ПР13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучас-

них умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціо-

нування. 

ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній про-

фесії.  

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними метода-

ми  дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на під-

приємстві. 

ПР16.  Володіти  та  застосовувати  знання  державної  та  іноземної  мови  

для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідер-

ські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, по-

важати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному  та  міжнародному  рівнях  з  метою  обґрунтування  

доцільності  їх запровадження на підприємстві. 

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності 

співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середо-

вища. 

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної ві-

дповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені не-

обхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократи-

чної, соціальної, правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, викорис-

товувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового спосо-

бу життя. 

 



СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ  
Галузь знань 07 Управління та адміністрування,  

спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 

 

Складові освітньо-професійної програми 

Загальна кіль-

кість 
Структура, 

% 
креди-

тів 

ЄКTC 

годин 

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

УКРАЇНСЬКА МОВА (за професійним спрямуванням) 5 150 Екзамен 

ІНОЗЕМНА МОВА  (за професійним спрямуванням) 9 270 Залік, Екзамен 

СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 5 150 Екзамен 

ФІЛОСОФІЯ 5 150 Екзамен 

ВСЬОГО БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 24 720  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ (ELECTIVE COURSES) 

(вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу) 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ 
5 150 Залік 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ТЕХНОЛОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
5 150 Залік  

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА ПРАВОВОГО  

СПРЯМУВАННЯ 
5 150 Екзамен 

ВСЬОГО ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 15 450  

ВСЬОГО ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ: 39 1170  

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ВИЩА МАТЕМАТИКА 5 150 Екзамен 

ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТА-

ТИСТИКА 
5 150 Екзамен 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ТА МЕТОДИ ОП-

ТИМІЗАЦІЇ 
5 150 Екзамен 

ЕКОНОМЕТРИКА 5 150 Екзамен 

ІНФОРМАТИКА 5 150 Залік 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 5 150 Екзамен 

МІКРОЕКОНОМІКА 4 120 Залік 

МАКРОЕКОНОМІКА 4 120 Залік 

СТАТИСТИКА 5 150 Екзамен 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 5 150 Екзамен 

МЕНЕДЖМЕНТ 4 120 Залік 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 5 150 Екзамен 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 5 150 Екзамен 

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  5 150 Екзамен 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК  5 150 Екзамен 

ІНОЗЕМНА МОВА АКАДЕМІЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ  
4 120 Залік 

МАРКЕТИНГ 4 120 Залік 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  10 300 Екзамен 



КУРСОВА РОБОТА: ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1 30 
Курсова  

робота 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ  5 150 Екзамен 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКО-

НОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 
4 120 Залік  

ФІНАНСИ 5 150 Екзамен 

ОБЛІК У БАНКАХ 4 120 Залік 

КОМПЮТЕРНІ ОБЛІКОВІ СИСТЕМИ  5 150 Екзамен 

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 5 150 Екзамен 

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 

ДИПЛОМНА РОБОТА 14 420 
Дипломна  

робота 

ВСЬОГО БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 156 4680  

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

МАЙНОР (або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР) (MINOR COURSE) 

(вибір навчальних дисциплін здійснюється із загальноуніверситетського пулу) 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

МАЙНОР або ВІЛЬНИЙ МАЙНОР 5 150 Залік 

ВСЬОГО МАЙНОР: 20 600  

Студенти, що обрали освітньо-професійну програму мають обрати один із запропонованих 

мейджорів: 

МЕЙДЖОР «Облік і аудит підприємницької діяльності» 

АУДИТ  5 150 Екзамен 

КУРСОВА РОБОТА: АУДИТ 1 30 Курсова робота 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 5 150 Екзамен 

ОБЛІК ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 5 150 Екзамен 

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ   4 120 Залік 

АНАЛІЗ У ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА І ПОСЛУГ  5 150 Екзамен 

МЕЙДЖОР «Податковий контроль та регулювання» 

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ 5 150 Екзамен 

КУРСОВА РОБОТА: АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
1 30 

Курсова  

робота 

РЕСУРСНЕ ТА МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ  5 150 Екзамен 

ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА  5 150 Екзамен 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ 4 120 Залік 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМТСТВА (З ВИКОРИ-

СТАННЯМ 1С: ПІДПРИЄМСТВО) 

5 150 Екзамен 

ВСЬОГО ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ 

ДИСЦИПЛІНИ (майнори, мейджори): 
45 1350  

ВСЬОГО ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: 201 6030  

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ: 240 7200  



VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі: 

публічного захисту дипломної роботи бакалавра за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування освітньо-професійної програми Облік і аудит (ден-

на форма) або єдиного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю у поряд-

ку, 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 Екзаменаційну комісію (ЕК); 

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 ЕК, до 

складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 

об’єднань. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

Дипломна робота бакалавра допускається до захисту перед ЕК 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 ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випуск-

ника, 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 пра-

цівників 

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-

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 



щої освіти та 

кваліфікації 

стейкхолдерів і громадськості. 

Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 071 

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

вчання; заплановані результати навчання за цими програмами; квалі-

фікації; процедури навчання, викладання та оцінювання, що викорис-

товуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні для сту-

дентів 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. 
 

Профіль програми: бакалавр з обліку і оподаткування за освітньо-

професійною програмою: 

Облік і аудит 

 

Ключові результати навчання за освітньо-професійною програмою: 

Облік і аудит: відображати відомості про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, здійснювати облікові 

процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем, формувати 

інформаційну підтримку управління підприємством з використанням сучасного 

технічного та методичного інструментарію, застосовувати основні методики 

проведення аудиту й надання аудиторських послуг, здійснювати контроль та 

аналіз господарської діяльності, проводити фінансовий аналіз, контролювати 

дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи 

оподаткування, підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 

 

Професійні профілі випускників: (випускник) здатний виконувати профе-

сійні роботи (за Державним класифікатором професій ДК 003: 2010): 



бакалавр з обліку і оподаткування за освітньо-професійною програмою 

Облік і аудит 

 

 

Галузі економіки, в яких фахівець ступеню «бакалавр» спеціальності 

071 Облік і оподаткування 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 
 

 



VII. Перелік нормативних документів, на яких базується освітньо-

професійна програма 
 

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 

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

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

5. Класифікатор професій (КП) [Електронний ресурс]. – 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 

003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 [Елект-

ронний ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим досту-

пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

11. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальнос-

тей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ 

МОН України від 06.11.2015  № 1151 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 
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http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508


Пояснювальна записка 

Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених компетентностей дескрипторам  

національної рамки кваліфікацій 
 

Класифікація компетен-

тностей за НРК 

Знання Зн1 Кон-

цептуальні знання, 

набуті у процесі 

навчання та про-

фесійної діяльнос-

ті, включаючи пе-

вні знання сучас-

них досягнень  

Зн2 Критичне 

осмислення осно-

вних теорій, прин-

ципів, методів і 

понять у навчанні 

та професійній 

діяльності 

Уміння Ум1 Розв'я-

зання складних непе-

редбачуваних задач і 

проблем у спеціалізо-

ваних сферах профе-

сійної діяльності 

та/або навчання, що 

передбачає збирання 

та інтерпретацію ін-

формації (даних), ви-

бір методів та інстру-

ментальних засобів, 

застосування іннова-

ційних підходів 

Комунікація К1 
Донесення до фа-

хівців і нефахівців 

інформації, ідей, 

проблем, рішень 

та власного досві-

ду в галузі профе-

сійної діяльності 

К2 Здатність ефе-

ктивно формувати 

комунікацій ну 

стратегію 

Автономія та відпо-

відальність АВ1 

Управління комплек-

сними діями або про-

ектами, відповідаль-

ність за прийняття 

рішень у непередба-

чуваних умовах  АВ2 

Відповідальність за 

професійний розви-

ток окремих осіб 

та/або груп осіб АВ3 

Здатність до подаль-

шого навчання з ви-

соким рівнем авто-

номності  
1 2 3 4 5 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. 

 Ум1 К1 АВ3 

ЗК02. Здатність до абст-

рактного мислення, ана-

лізу та синтезу. 

Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК03. Здатність працю-

вати в команді. 
  К1, К2 АВ1 

ЗК04. Здатність працю-

вати автономно. 
 Ум1 К1 АВ1 

ЗК05. Цінування та пова-

га різноманітності та му-

льтикультурності. 

  К2  

ЗК06. Здатність діяти на 

основі етичних мірку-

вань (мотивів). 

  К2  

ЗК07. Здатність бути кри-

тичним та самокритичним 
  К2 АВ1 

ЗК08. Знання та розумін-

ня предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

Зн2 Умі   

ЗК09. Здатність спілку-

ватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

  К1, К2  

ЗК10. Здатність спілку-

ватися іноземною мовою. 
  К1, К2 АВ3 

ЗК11. Навички викорис-

тання сучасних інформа-

ційних і комунікаційних 

технологій. 

Зн1 Умі К2, К2  

ЗК12. Здатність діяти со-  Умі  Аві 



1 2 3 4 5 

ціально відповідально та 

свідомо. 

ЗК13. Здатність прове-

дення досліджень на від-

повідному рівні. 

 Умі К1, К2  

ЗК14. Здатність реалізу-

вати свої права і 

обов’язки як члена сус-

пільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократично-

го) суспільства, верхо-

венства права, прав і 

свобод людини і грома-

дянина в Україні 

  К2  

ЗК15. Здатність зберігати 

та примножувати мора-

льні, культурні, наукові 

цінності і досягнення 

суспільства на основі   

розуміння   історії   та   

закономірностей   розви-

тку предметної області, 

її місця у загальній си-

стемі знань про природу 

і суспільство та у роз-

витку суспільства, тех-

ніки і технологій, вести 

здоровий спосіб життя 

  К2  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Здатність до-

сліджувати тенденції 

розвитку економіки за до-

помогою інструментарію 

макро- та мікроеконо-

мічного аналізу, робити 

узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучас-

ним процесам в економіці. 

Зн1, Зн2 Ум1 К1  

СК02. Використовувати 

математичний інструмен-

тарій для дослідження 

соціально-економічних 

процесів, розв’язання 

прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, ко-

нтролю, аудиту, оподат-

кування. 

Зн1, Зн2 Ум1   

СК03. Здатність до 

відображення інформації 

про господарські операції 

суб’єктів господарювання 

в фінансовому та управ-

лінському обліку, їх сис-

тематизації, узагальнення 

Зн1 Ум1 К1 Ав1 



1 2 3 4 5 

у звітності та інтерпрета-

ції для задоволення інфо-

рмаційних потреб осіб, 

що приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знан-

ня права та податкового 

законодавства в практич-

ній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Зн1, Зн2 Ум1 К1 Ав1 

СК05. Проводити аналіз 

господарської діяльності 

підприємства та фінансо-

вий аналіз з метою при-

йняття управлінських рі-

шень. 

Зн1, Зн2 Ум1 К1 Ав1 

СК06. Здійснювати облі-

кові процедури із засто-

суванням спеціалізованих   

інформаційних   систем   і   

комп’ютерних техноло-

гій. 

Зн1, Зн2 Ум1   

СК07. Застосовувати ме-

тодики проведення ауди-

ту й послуг з надання 

впевненості. 

Зн1, Зн2 Ум1  Ав1, Ав3 

СК08. Ідентифікувати та 

оцінювати ризики недо-

сягнення управлінських 

цілей суб’єкта господа-

рювання, недотримання 

ним законодавства та ре-

гулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й викорис-

тання його ресурсів. 

Зн1, Зн2 Ум1 К1 Ав1, Ав2 

СК09. Здійснювати зов-

нішній та внутрішній ко-

нтроль діяльності підпри-

ємства та дотримання 

ним законодавства з бух-

галтерського обліку і 

оподаткування. 

Зн1, Зн2 Ум1  Ав1 

СК10. Здатність застосо-

вувати етичні принципи 

під час виконання профе-

сійних обов’язків. 

Зн1, Зн2 Ум1  Ав1 

СК11. Демонструвати 

розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, 

зу-мовлених необхідніс-

тю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміц-

нення як демократичної, 

соціальної, правової дер-

жави. 

Зн1 Ум1 К1, К2 Ав1 

 



Таблиця 2 
 

Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування 
 

Програмні результати на-

вчання 
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ПР01. Знати та розуміти 

економічні категорії, зако-

ни, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та 

явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

+ + + + + +  + + + + +  +   + + + + + + + + + + + 

ПР02. Розуміти місце і 

значення облікової, аналі-

тичної, контрольної, пода-

ткової та  статистичної  

систем  в  інформаційному  

забезпеченні  користувачів  

обліково-аналітичної  ін-

формації  у  вирішенні  

проблем  в  сфері  соціаль-

ної,  економічної  і еколо-

гічної відповідальності 

підприємств. 

+ + + + + +   + + + + + +   + + + +   +     

ПР03. Визначати сутність 

об’єктів обліку, аналізу, кон-

тролю, аудиту, оподатку-

вання та розуміти їх роль і 

місце в господарській діяль-

ності. 

+ + + +   +  + + + +  +    +   + + + + + + + 



ПР04. Формувати й аналі-

зувати фінансову, управ-

лінську, податкову і стати-

стичну звітність  підпри-

ємств  та  правильно  інте-

рпретувати    отриману  

інформацію  для прийняття 

управлінських рішень. 

+ + + + +  + + + + + +  +    + +  +  + + + + + 

ПР05. Володіти методич-

ним інструментарієм облі-

ку, аналізу, контролю, ау-

диту та оподаткування го-

сподарської діяльності пі-

дприємств. 

+ + + + +    + + + +  +   + + +  +  + + + + + 

ПР06.  Розуміти  особли-

вості  практики  здійснен-

ня  обліку,  аналізу,  конт-

ролю, аудиту та оподатку-

вання діяльності підпри-

ємств різних форм власно-

сті, організаційно-

правових форм господа-

рювання та видів економі-

чної діяльності.  

+ + + + + + + + + + + +     + + +  + + + + + + + 

ПР07. Знати механізми 

функціонування бюджет-

ної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості з метою орга-

нізації обліку, вибору сис-

теми оподаткування та фо-

рмування звітності на під-

приємствах. 

+ + + + +  +  + + + +  +   + +   + + + + + + + 



ПР08. Розуміти організа-

ційно-економічний меха-

нізм управління підприєм-

ством та   оцінювати   ефе-

ктивність   прийняття   рі-

шень   з   використанням   

обліково-аналітичної ін-

формації. 

+ + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + 

ПР09. Ідентифіковувати та 

оцінювати ризики госпо-

дарської діяльності підп-

риємств. 

+ + + + + + + + + + + +  +   + + + + + + + +  + + 

ПР10. Розуміти теоретичні 

засади аудиту та вміти за-

стосовувати його методи і 

процедури. 

+ + + + + + + + + + + +  +   + + + + + + + +  + + 

ПР11. Визначати напрями 

підвищення ефективності 

формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на 

рівні підприємств різних 

організаційно-правових 

форм власності. 

+ + + + +  +  + + + +  +   + + +  + + + + + + + 

ПР12. Застосовувати спе-

ціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні те-

хнології для обліку, аналі-

зу, контролю, аудиту та 

оподаткування. 

+ +  + +     + + +  +   + + +  +  + + + + + 

ПР13. Усвідомлювати осо-

бливості функціонування 

підприємств у сучасних 

умовах господарювання та 

демонструвати розуміння 

їх ринкового позиціону-

вання. 

+ + +      +   + +    + + +  +  + + + + + 



ПР14. Вміти застосовувати 

економіко-математичні 

методи в обраній професії.  
+ + +      +   +  +   + + +    + + + +  

ПР15. Володіти загально-

науковими та спеціальни-

ми  методами  дослідження 

соціально-економічних 

явищ і господарських про-

цесів на підприємстві. 

+ + + + +    + + + +  +   + + +  +  + + + + + 

ПР16.  Володіти  та  засто-

совувати  знання  держав-

ної  та  іноземної  мови  

для формування ділових 

паперів і спілкування у 

професійній діяльності. 

+ +        + +   +      +        

ПР17. Вміти працювати як 

самостійно, так і в команді, 

проявляти лідерські якості 

та відповідальність у робо-

ті, дотримуватися етичних 

принципів, поважати інди-

відуальне та культурне 

різноманіття. 

+   + + + + +          +       + + + 

ПР18. Аналізувати розви-

ток систем, моделей і ме-

тодів бухгалтерського об-

ліку на національному  та  

міжнародному  рівнях  з  

метою  обґрунтування  до-

цільності  їх запроваджен-

ня на підприємстві. 

+ +    +   +        +           

ПР19. Дотримуватися здо-

рового способу життя, без-

пеки життєдіяльності спів-

робітників та здійснювати 

заходи щодо збереження 

навколишнього середовища. 

+            +            +  + 



ПР20. Виконувати профе-

сійні функції з урахуван-

ням вимог соціальної від-

повідальності, трудової 

дисципліни, вміти плану-

вати та управляти часом. 

+   + +  +              +    + + + 

ПР21. Розуміти вимоги до 

діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю за-

безпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як де-

мократичної, соціальної, 

правової держави. 

+ + + + + + + + + + + + + +   + + + + + + + + + + + 

ПР22. Розуміти і реалізува-

ти свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідом-

лювати цінності вільного 

демократичного суспільст-

ва, верховенства права, прав 

і свобод людини і громадя-

нина в Україні. 

+              +             

ПР23. Зберігати та прим-

ножувати досягнення і 

цінності суспільства на 

основі розуміння місця 

предметної області у зага-

льній системі знань, вико-

ристовувати різні види та 

форми рухової активності 

для ведення здорового 

способу життя. 

+               +            

 


