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071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні
«ОБЛІК І АУДИТ»
Гарант програми – Маляревський Юрій
Дмитрович,
кандидат економічних наук, доцент
доцент кафедри обліку і бізнес-консалтингу

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Рівень вищої освіти
Ступінь вищої освіти
Галузь знань
Спеціальність
Освітньо-професійна
програма
Обмеження щодо форм
навчання
Освітня кваліфікація
Кваліфікація
в
дипломі
Обсяг програми

Перший (бакалаврський) рівень
Бакалавр
07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування
Облік і аудит
Обмеження відсутні
Бакалавр обліку і оподаткування
Бакалавр обліку і оподаткування за освітньою програмою Облік і аудит

на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, на базі
початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти – 180 кредитів ЄКТС
Форма навчання
Денна/заочна
Термін навчання
денна форма - три роки 10 місяців;
заочна форма - чотири роки 10 місяців
 об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні та
Опис
предметної
практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу
області
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, контролю, аудиту,
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оподаткування для задоволення інформаційних запитів користувачів
обліково-аналітичної інформації;
 методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні
методи і процедури організації та ведення обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування.
 інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і
технології, стандартні та спеціальні галузеві програми, технології та
методичний інструментарій обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
права Продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, а
також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну
освіту.

КОМПОНЕНТИ ПРОГРАМИ
Назва навчальної дисципліни

Кількість
кредитів
ЄКТС

Базові навчальні дисципліни
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Соціальна та економічна історія україни
Філософія
Вища математика
Теорія ймовірностей та математична статистика
Дослідження операцій та методи оптимізації
Економетрика
Інформатика
Економічна теорія
Мікроекономіка
Макроекономіка
Статистика
Економіка підприємства
Менеджмент
Податкова система
Бухгалтерський облік
Звітність підприємств за національними та міжнародними стандартами
Управлінський облік
Іноземна мова академічної та професійної комунікації
Маркетинг
Фінансовий облік
Курсова робота: фінансовий облік
Облік і звітність в оподаткуванні
Світове господарство і міжнародні економічні відносини
Фінанси
Облік у банках
Компютерні облікові системи
Облік у бюджетних установах
Навчальна практика «університетська освіта»

5
9
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
4
4
10
1
5
4
5
4
5
5
1
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Ознайомлювальна практика
Тренінг-курс «безпека життєдіяльності»
Тренінг-курс «основи охорони праці»
Виробнича практика
Комплексний тренінг
Науково-дослідна практика
Переддипломна практика
Дипломна робота

1
2
2
3
2
3
9
14

Вибіркові навчальні дисципліни
Вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки (вибір навчальних дисципліни
здійснюється із загальноуніверситетського пулу)
Навчальна дисципліна соціально-психологічного спрямування
5
Навчальна дисципліна технологічного спрямування
5
Навчальна дисципліна правового спрямування
5
Вибіркові навчальні дисципліни циклу професійної підготовки (студенти обирають 4
навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу)
5 (на кожну навчальну
Майнори або вільні майнори
дисципліну)
Студенти обирають один із запропонованих мейджорів:
Мейджор №1 «Облік і аудит підприємницької діяльності»
Аудит
Курсова робота: аудит
Аналіз господарської діяльності
Облік та аналіз за видами економічної діяльності
Державний фінансовий контроль
Облік і техніка проведення зовнішньоекономічних операцій
Мейджор №2 «Бізнес-консалтинг»
Стратегічний облік та управлінський консалтинг
Курсова робота: стратегічний облік та управлінський консалтинг
Аудит державинх фінансів
Судово-економічна експертиза
Внутрішній аудит та бізнес-консалтинг
Обліково-інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємтства
(з використанням 1с: підприємство)

5
1
5
5
4
5
5
1
5
5
4
5

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні
Інтегральна
компетентність проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної
діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної
науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.
 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Загальні
компетентності  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
 Здатність працювати в команді.
 Здатність працювати автономно.
 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
 Здатність бути критичним та самокритичним.
 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
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Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання сучасних інформаційних систем і
комунікаційних технологій.
Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. ЗК13. Здатність
проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина
в Україні.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії
та
закономірностей
розвитку предметної області, її місця у
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку
суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити
узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві
сучасним процесам в економіці.
Використовувати математичний інструментарій для дослідження
соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Здатність до відображення інформації про господарські операції
суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.
Застосовувати знання права та податкового законодавства в
практичній діяльності суб’єктів господарювання.
Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та
фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих
інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання
впевненості.
Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських
цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та
регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й
використання його ресурсів.
Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності
підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського
обліку і оподаткування.
Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання
професійних обов’язків.
Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ



Після закінчення програми навчання випускники будуть:
Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні
зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної
систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у
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вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності
підприємств.
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності.
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність
підприємств та правильно інтерпретувати
отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень.
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств.
Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм
господарювання та видів економічної діяльності.
Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх
особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування
звітності на підприємствах.
Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та
оцінювати
ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу
та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм
власності.
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження соціальноекономічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових
паперів і спілкування у професійній діяльності.
Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та
відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття.
Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному
та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на
підприємстві.
Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової
дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення
сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
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.
Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця
предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової
активності для ведення здорового способу життя.

