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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Код та найменування спеціальності 

 

071 Облік і  оподаткування 

Рівень вищої освіти 

 

перший (бакалаврський) рівень 

Спеціалізація 

 

 

Освітня програма 

 

Облік і  оподаткування 

Форма навчання 

 

денна та заочна 

Загальний обсяг у кредитах 

Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк 

навчання 

 

240 кредитів/ 3 роки та 10 місяців 

Навчальний план, затверджений Вченою 

радою   

 

протокол від «15» лютого 2017  року 

№ 1 

Відповідність вимогам стандарту вищої 

освіти (в разі наявності) 

 

 

Відповідність вимогам  професійного 

стандарту (в разі наявності) 

 

відповідає кваліфікаційним 

характеристикам професій, 

наведеним в Класифікаторі професій 

ДК 003:2010  

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання 

повна загальна середня освіта 

  
Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК 1. Здатність 

вчитися та бути 

готовим до засвоєння 

та застосування 

набутих знань. 

 

РН 1. 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. 

Вступ до спеціальності 

 

ЗК 2. Здатність до 

аналізу та синтезу як 

інструментарію 

виявлення проблем 

та прийняття рішень 

для їх розв’язання на 

основі логічних 

аргументів та 

перевірених фактів. 

РН 23. Демонструвати вміння абстрактно мислити, 

застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

 

Філософія 

Соціологія 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

 

ЗК 3. Здатність 

працювати самос-

тійно та в команді з 

урахуванням вимог 

професійної дисцип-

ліни, планування та 

управління часом. 

 

РН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі, професійну повагу до етичних принципів, 

демонструвати повагу до індивідуального та 

культурного різноманіття. 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

ЗК 4. Цінування та 

повага 

різноманітності та 

мультикультурності. 

 

РН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі, професійну повагу до етичних принципів, 

демонструвати повагу до індивідуального та 

культурного різноманіття. 

Історія української 

державності та культури 

ЗК 5. Здатність діяти 

на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

 

РН 16. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді проявляти самостійність і відповідальність у 

роботі, професійну повагу до етичних принципів, 

демонструвати повагу до індивідуального та 

культурного різноманіття. 

Іміджелогія 

ЗК 6. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

 

РН 19.Вміти критично оцінювати свої переваги і 

недоліки; визначати шляхи і засоби розвитку переваг 

і усунення недоліків. Бути готовим до сприйняття та 

аналізу критичних зауважень. 

Іміджелогія 

Філософія 

ЗК 7. Здатність до 

гнучкого мислення та 

компетентного 

застосування набутих 

знань в широкому 

діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті 

РН 20.Вміти використовувати нормативні та правові  

документи в своїй діяльності та знаходити  

перспективні наукові концепції під час  

розв’язування проблем. 

РН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств, установ, організацій.  

Вступ до спеціальності 

ЗК 8. Здатність 

спілкуватися 

державною та 

іноземними мовами 

як усно, так і 

письмово. 

 

РН 15. Володіти та застосовувати знання іноземної 

та державної мов для формування ділових паперів і 

спілкування у професійній діяльності. 

 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

ЗК 9. Навички 

використання 

сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій 

РН 21.Застосовувати основні методи, способи і 

засоби отримання, зберігання, переробки інформації, 

навички роботи з комп’ютером як засобом 

управління інформацією; обирати необхідні 

інструментальні засоби для обробки економічних 

даних відповідно до поставлених завдань. 

Інформатика 

ЗК 10. Навички 

здійснення безпечної 

діяльності, прагнення 

до збереження 

навколишнього 

РН 18. Дотримуватися здорового способу життя, 

виявляти турботу про здоров’я і безпеку 

життєдіяльності співробітників, прагнення до 

збереження навколишнього середовища. 

Екологія та екологічна 

етика 

Безпека праці та 

життєдіяльності в галузі 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

середовища. 

ЗК 11. Здатність 

презентувати резуль-

тати проведених 

досліджень. 

 

РН 14. Демонструвати навички володіння 

загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження економічних явищ і процесів на 

підприємстві. 

 

Основи наукових 

досліджень 

ЗК 12. Здатність  

реалізовувати заходи 

із індивідуального і 

групового консуль-

тування, націленого 

на розв’язання 

проблем особистого 

та професійного 

життя, корекцію та 

проектування 

життєвого шляху 

індивідуальності, 

залученої у 

підприємницький 

процес. 

РН 40. Реалізовувати заходи із індивідуального і 

групового консультування, націленого на 

розв’язання проблем особистого та професійного 

життя, корекцію та проектування життєвого шляху 

індивідуальності, залученої у підприємницький 

процес. 

 

Фінансова психологія 

бізнесу 

Психологія фінансів 

ЗК 13. Здатність 

враховувати правові 

засади у професійній 

діяльності, 

орієнтуватися в 

системі трудового та 

конституційного 

законодавства. 

 

РН 25. Використовувати законодавство, що регулює 

суспільні відносини в галузі найманої праці, та вміти 

захистити свої трудові права в якості працівника або 

роботодавця 

РН 26. Знати конституційне законодавство України, 

роль і місце державних органів в системі державно-

владного механізму 

Трудове право 

Конституційне право 

2. Цикл професійної підготовки  
ФК 1. 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. 

 

РН 10. Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-правових форм 

власності 

РН 12. Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння його ринкового 

позиціонування.  

 

Економічна теорія 

(політична економія, 

макроекономіка, 

мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Економіка праці і 

соціально-економічні 

відносини 

Фінанси, гроші та кредит 

Загальнодержавні 

фінанси 

ФК 2. Здатність 

формувати обліково-

аналітичну 

інформацію для  

ефективного 

РН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття 

рішення з використанням обліково-аналітичної 

інформації та розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством. 

 

Теорія бухгалтерського 

обліку 

Облік (фінансовий, 

управлінський)  

Звітність підприємств 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

управління 

діяльністю 

підприємства. 

Організація і планування 

виробництвом 

ФК 3. Здатність 

використовувати 

математичний 

інструментарій для 

дослідження еконо-

мічних процесів,  

розв’язання приклад-

них економічних та 

оптимізаційних 

завдань в сфері 

обліку, аудиті та 

оподаткуванні. 

 

РН 13. Володіти базовими знаннями 

фундаментальних розділів математики в обсязі, 

необхідному для застосовування економіко-

математичних методів у обраній професії. 

 

Математика для 

економістів (вища 

математика, теорія 

ймовірності, 

математична статистика) 

Оптимізаційні методи та 

моделі 

Статистика 

ФК 4. Здатність до 

відображення 

відомостей 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. 

 

РН 4. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

 

РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

 

РН 6. 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 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

Облік (фінансовий, 

управлінський)  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в 

оподаткуванні 

 

ФК 6. Здатність 

проводити аналіз 

господарської 

діяльності 

підприємства та 

фінансовий аналіз з 

метою прийняття 

управлінських 

рішень. 

 

РН 4. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

 

РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

 

РН 6. 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. 

Аналіз господарської 

діяльності 

Звітність підприємств 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 
 

РН 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ФК 10. Здатність 

здійснювати 

контроль 

господарської 

діяльності як функції 

управління 

підприємством з 

метою забезпечення 

його ефективного 

функціонування, 

оцінки результатів 

роботи, виконання 

планів, визначення 

порушень прийнятих 

норм і стандартів, 

підвищення 

відповідальності.  

 

РН 4. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

 

РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

 

РН 6. 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 3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

 

Внутрішньогоспо-

дарський контроль 

Організація і методика 

аудиту 

 

ФК 5. Здатність 

застосування знань 

права та податкового 

законодавства в 

практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

РН 7. Знати механізм функціонування бюджетно-

податкової системи України та враховувати її 

особливості з метою організації обліку та 

формування звітності на підприємствах. 

Господарське право 

Податкова система 

ФК 7. Здатність 

здійснення облікових 

процедур із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних 

систем і 

комп’ютерних 

технологій. 

 

РН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

 

Інформаційні системи і 

технології в обліку 

Облік (фінансовий, 

управлінський)  

 

ФК 8. Здатність 

застосовувати та 

формувати 

інформаційну 

підтримку управління 

підприємством з 

використанням 

сучасного технічного 

та методичного 

РН 2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств, установ, організацій.  

 

Менеджмент 

Облік (фінансовий, 

управлінський)  

Статистика 

Економіка підприємства 

Облік і звітність в 

оподаткуванні 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

інструментарію. 

 

 

ФК 9. Здатність 

застосовувати 

основні методики 

проведення аудиту й 

надання 

аудиторських послуг. 

 

РН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

 

РН 6. 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 9. Використовувати теоретичні, організаційні та 

методичні засади аудиту. 

 

Організація і методика 

аудиту 

Аудит податкових 

розрахунків 

ФК 11. Здатність 

здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології 

бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, 

збереження і 

ефективного 

використання 

ресурсів.  

 

РН 22. Знати систему нормативно-правового 

регулювання бухгалтерського обліку та 

оподаткування, методи і прийоми бухгалтерського 

обліку  та специфіку їх використання під час 

формування бухгалтерської, управлінської та 

податкової звітності; підходи  до ефективного 

управління  ресурсами підприємства.  

 

Організація і методика 

аудиту 

Аудит податкових 

розрахунків 

Внутрішньогоспо-

дарський контроль 

ФК 12. Здатність 

підтримувати 

належний рівень 

економічних знань та 

постійно 

підвищувати свою 

професійну 

підготовку. 

 

 

РН 19. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог трудової дисципліни, планування 

та управління часом. 

 

 

Теорія бухгалтерського 

обліку 

Облік (фінансовий, 

управлінський)  

Облік і звітність в 

оподаткуванні 

ФК 13. Здатність  

досліджувати  

міжнародну 

економічну систему 

та закономірності  її 

розвитку, методи  

аналізу політико-

правового, соціально-

економічного 

середовища 

міжнародної 

РН 27. Визначати тенденції розвитку та структури 

сучасного світового ринку технологій, переваги і 

недоліки основних форм міжнародного руху 

капіталу. 

РН 28. Здійснювати моніторинг основних тенденцій 

на світовому валютно- фінансовому ринку. 

 

Міжнародна економіка 

Світове господарство і 

міжнародні економічні 

відносини 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

економічної 

діяльності.   

 

ФК 14. Здатність до 

ведення 

бухгалтерського 

обліку підприємств 

виробничої 

діяльності, сфери 

послуг, бюджетних 

та банківських 

установ та 

формування  

бухгалтерської, 

статистичної та 

спеціальної звітності. 

 

РН 38. Визначити галузеві особливості методології 

бухгалтерського обліку, організувати його ведення та 

складання фінансової звітності на підприємствах 

різних видів діяльності, бюджетних і банківських 

установ. 

 

Облік і звітність в 

бюджетних установах 

Облік і звітність  у 

фінансових установах 

Облікова політика 

Організація праці 

бухгалтера та аудитора 

Облік в галузях 

економіки 

Облік і звітність 

суб'єктів малого 

підприємництва 

 

 РН 39. Аналізувати фінансово-господарський стан 

банківської діяльності. 

 

Облік у банках 

Банківська справа 

ФК 15. Здатність 

аналізувати механізм 

взаємин користувачів 

засобів з 

казначейською 

системою,  управляти 

механізмом 

перерахування 

бюджетних засобів 

через органи 

Державного 

казначейства. 

 

РН 30. Аналізувати бюджетні повноваження 

казначейства властиві ринковій економіці, визначати 

учасників бюджетного процесу, класифікувати 

доходи й витрати бюджету. 

РН 31. Знати сутність і призначення бюджетної 

класифікації, умови обліку й звітності в системі 

казначейства. 

 

Казначейська справа 

Бюджетне управління 

обліку 

Облік і звітність в 

бюджетних установах 

Облік і звітність  у 

фінансових установах 

ФК 16. Здатність  

визначати потреби 

споживачів на ринку 

цінних паперів у 

конкретних ситуаціях 

та можливості 

задоволення цих 

потреб різними 

видами фінансових 

послуг. 

 

РН 32. Визначати потреби споживачів на ринку 

цінних паперів у конкретних ситуаціях та 

можливості задоволення цих потреб різними видами 

фінансових послуг. 

РН 33. Проводити  аналіз в галузі послуг на ринку 

цінних паперів та визначати  конкурентні переваги та 

недоліки окремих видів послуг. 

 

Депозитарна діяльність 

Ціна і ціноутворення 

 

ФК 17. Здатність 

обґрунтовувати  та 

визначати  механізм 

ефективного 

управління 

маркетинговою 

діяльністю на 

РН 34. Розробляти  пропозиції щодо удосконалення 

маркетингової товарної, цінової, збутової, 

комунікаційної політики. Вміти  оцінити стан та 

перспектив маркетингової діяльності на 

підприємстві. 

 

Маркетинг 

Маркетингова 

діагностика 

конкурентоспроможності 

підприємств 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

підприємстві. 

 

 

ФК 18. Здатність 

приймати оптимальні 

управлінські рішення 

в умовах 

визначеності, 

невизначеності, 

ризику, конфлікту 

інтересів у системі 

оподаткування. 

 

РН 35. Розуміти основні концепції системи 

оподаткування України та сутність адміністрування 

податків. 

РН 36. Знати порядок узгодження, погашення сум 

податкових зобов’язань та організацію роботи 

органів державної податкової служби щодо 

примусового стягнення податкового боргу та 

забезпечення надходжень до бюджету. 

Облік та адміністрування 

податків 

Податковий менеджмент 

ФК 19. Здатність до 

аналітичної оцінки 

ресурсного 

потенціалу, бізнес-

процесів, результатів 

діяльності та 

фінансового стану  

суб’єктів 

господарювання. 

 

РН 29. Проводити дослідження ринку, визначати 

масштаби конкурентного і галузевого середовища 

господарювання підприємства, вибирати ринок з 

орієнтацією на ціни та гнучкість власних планів; 

визначати рівень та пропонувати шляхи зниження 

ризиків підприємницької діяльності; аналізувати 

вплив ділової репутації на ефективність ведення 

бізнесу. 

Економіко-організаційні 

основи бізнесу 

Фахівець в бізнес-

середовищі 

ФК 20. Здатність 

відображати  фінан-

сові та господарські 

операції, що застосо-

вуються у зовнішньо-

економічних 

відносинах суб’єктів 

господарювання 

України з інозем-

ними контрагентами. 

 

РН 24. Володіти методами і технологією обліку 

найпоширеніших фінансових і господарських 

операцій, що застосовуються в 

зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів 

господарювання України із зарубіжними 

контрагентами; демонструвати вміння 

документального забезпечення та відображення 

зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків 

бухгалтерського обліку 

Облік 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

Облік в зарубіжних 

країнах 

ФК 21. Здатність 

використовувати 

переваги регіону і 

підбирати конкретні 

засоби та 

інструменти для 

належного управ-

ління продуктивними 

силами регіону.  

 

РН 43. Здійснювати оцінку впливу факторів на 

розвиток продуктивних сил та визначати вплив 

територіального поділу праці на структуру 

підприємства 

Регіональна економіка 

ФК 22. Здатність до 

творчого  опанування 

еволюції світової 

економіки та змісту 

провідних 

економічних вчень у 

конкретно-

РН 37. Демонструвати стійке розуміння принципів 

економічної науки, особливостей функціонування 

економічних систем. 

 

Історія  економіки та 

економічної думки 
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Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін, 

практик 

історичних умовах їх 

виникнення та 

розвитку. 

ФК 23. Здатність 

вирішувати проблеми 

у галузі принципів 

ведення обліку та 

складання фінансової 

звітності в 

зарубіжних країнах. 

 

РН 42.Знати  загальну характеристику та порядок 

створення окремих об’єктів за різними системами 

обліку (англосаксонською, французькою тощо). 

Вміти  складати баланс компаній, корпорацій та інші 

форми звітності згідно вимог міжнародної системи 

обліку. 

Облік в зарубіжних 

країнах 

ФК 24. Здатність 

використовувати 

набуті знання у 

власній практиці з 

ціноутворення  та 

його впливу на 

економічні процеси. 

РН 41.  Визначати еластичність попиту за ціною 

товарів та доходами населення, розраховувати 

закупівельну, оптову, роздрібну ціну, паритетну 

ціну, ціни «франко…», формувати нормативний 

рівень витрат та мінімально-допустиму ціну, 

визначати економічну ефективність випуску 

продукції більш високої якості, розмір штрафу за 

відповідні порушення дисципліни цін. 

Ціна і ціноутворення 

 

 

Інше (у разі потреби) 

 

Випускники, які успішно опанували 

освітню програму бакалавра зі 

спеціальності 071 Облік і 

оподаткування, одержують 

кваліфікацію бакалавра з  обліку і  

оподаткування 

 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми/ керівник  

проектної групи, на яку покладено 

відповідальність за підготовку 

здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування   

 

  

 

 

 

 

                                          Коркушко О.Н. 

 


