
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Код та найменування спеціальності 

 

071 Облік і  оподаткування 

Освітньо-професійний ступінь 

 

Фаховий молодший бакалавр 

Спеціалізація 

 

 

Освітньо-професійна програма 

 

Облік і  оподаткування 

Форма навчання 

 

денна  

Загальний обсяг у кредитах 

Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк 

навчання 

 

120  кредитів / на основі базової загальної 

середньої освіти  2 роки та 10 місяців, на 

основі повної загальної середньої освіти 1 

рік та 10 місяців 

 

Навчальний план, затверджений Вченою 

радою   

 

протокол від «23» червня  2021 року № 15 

Відповідність вимогам стандарту 

фахової передвищої  освіти (в разі 

наявності) 

 

відповідає Стандарту фахової передвищої 

освіти за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування освітньо-професійного 

ступеня «фаховий молодший бакалавр» від 

22.06.2021р. № 698 

Відповідність вимогам  професійного 

стандарту (в разі наявності) 

 

відповідає кваліфікаційним характерис-

тикам професій, наведеним в 

Класифікаторі професій ДК 003:2010  

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть 

розпочати навчання 

базова / повна загальна середня освіта 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 01. Здатність 

реалізувати свої права і 

обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського 

(вільного демократичного) 

суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і 

свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 19. 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. 

Основи філософських 

знань, 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Правознавство, 

Історія України, 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Культурологія, 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

ЗК 02. 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, 

використовувати різні види 

та форми рухової 

активності для активного 

відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

ПР 19. 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. 

 

ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

Основи філософських 

знань, 

Історія України, 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Правознавство, 

Культурологія, 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин, 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності, 

Статистика, 

Економічний аналіз 

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 

 

ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

 

ЗК 03. Здатність спілку-

ватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових 

даних для узагальнення 

економічної інформації.  

ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

ПР 06. Використовувати особли-

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств. 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

Основи філософських 

знань, 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Правознавство, 

Історія України, 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Культурологія, 

Фізичне виховання, 

Економічна теорія, 

Вища математика, 

Інформатика і 

комп'ютерна техніка, 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Інформаційні системи 

та технології в обліку, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Контроль і ревізія, 

Податкова система, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Професійна етика та 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

ПР 14. Використовувати норма-

тивно-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети.  

ПР 17. Дотримуватися вимог 

психологія ділових 

відносин, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп'ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робіта зі 

спеціальності 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України.  

ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища.  

ПР 19. 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.  

ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам.  

ПР 22. Розуміти і уміти засто-

совувати статистичні методи при 

здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів.  

ПР 23. Розуміти і уміти засто-

совувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання.  

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

особливості у практичних 

ситуаціях 

ЗК 04. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою. 

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Інформатика  і 

комп’ютерна техніка, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп'ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

 

ЗК 05. Здатність до 

пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Менеджмент та 

маркетинг  

 ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності. 

 

ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

Економічна теорія, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система 

Економічний аналіз, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

результатів. 

 

 ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

 

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Вища математика, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Статистика, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку 

 

 ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових 

даних для узагальнення 

економічної інформації.  

 

ПР 06. Використовувати особли-

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 14. Використовувати 

нормативно-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

Бухгалтерський облік 

І, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

Контроль і ревізія 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

 

ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях 

Економічна теорія, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Гроші і кредит, 

Фінанси,  

Економіка 

підприємства, 

Казначейська справа 

 

 

 

ЗК 06. Здатність застосо-

вувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Фінанси, 

Гроші і кредит, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Менеджмент та 

маркетинг 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Облік та 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 

ПР 06. Використовувати особли-

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх  оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

ПР 14. Використовувати норма-

тивно-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Податкова система, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства 

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання. 

 ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

 

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Вища математика, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Статистика, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Економічний аналіз, 

Контроль і ревізія 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору. 

 

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінанси, 

Податкова система, 

Гроші і кредит, 

Економіка 

підприємства, 

Казначейська справа 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 07. Знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових 

даних для узагальнення 

економічної інформації. 

 

ПР 06. Використовувати особли-

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх  оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Менеджмент та 

маркетинг 

Бухгалтерський облік 

І, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 14. Використовувати 

норматив-но-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

Економічний аналіз, 

Контроль і ревізія, 

Статистика 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Економічна теорія, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Економіка 

підприємства, 

Казначейська справа 

ЗК 08. Здатність до оцінки 

та аналізу соціально-

економічних процесів і 

явищ, до використання 

економічних знань у 

професійній діяльності. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 03. Визначати сутність о 

б’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових 

даних для узагальнення 

економічної інформації. 

 

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх  оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

Бухгалтерський облік 

І, Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях,  

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

 ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

Статистика, 

Фінанси підприємства, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства 

 ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Інформатика  і 

комп’ютерна техніка, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп'ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку, 

 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

фінансування установ державного 

сектору.  

 

Фінанси 

ЗК 09. Здатність викорис-

товувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових 

даних для узагальнення 

економічної інформації.  

 

ПР 06. Використовувати особли-

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх  оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

Економічна теорія, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності 

  

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

 ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

Статистика, 

Фінанси підприємства, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства 

 

 ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Інформатика  і 

комп’ютерна техніка, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп'ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку, 

 

 

 

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ЗК 10. Здатність 

виконувати роботу як 

самостійно, так і в команді, 

включаючи здатність 

взаємодії з колегами та 

виконання обов’язкової 

роботи в установлені 

терміни. 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 07. Характеризувати госпо-

дарські операції та процеси, вміти 

документально їх  оформлювати 

для відображення в обліку 

підприємств.  

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Економічна теорія, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

Контроль і ревізія 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 

 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

Статистика, 

Економічний аналіз 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

 

 

 
ЗК 11. Здатність займати 

активну життєву позицію та 

розвивати лідерські якості. 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Культурологія, 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

ЗК 12. Здатність формувати 

нові ідеї (креативність).  

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 
 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінанси 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 

ЗК 13. Здатність вчитись та 

бути готовим до засвоєння 

та застосування набутих 

знань. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Менеджмент та 

маркетинг 

 ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

 

Вища математика, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Статистика, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки 

 
 ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Інформатика  і 

комп’ютерна техніка, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп'ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку, 

 

СК 01. Здатність аналізува-

ти економічні події та 

явища з огляду на сучасні 

теоретичні та методичні 

основи обліку і 

оподаткування. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Фінансовий облік, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

організація діяльності 

підприємства, 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин, 

 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

СК 02. Здатність 

використо-вувати 

математичний 

інструментарій для 

розв’язання прикладних 

економічних та 

оптимізаційних завдань в 

сфері обліку і 

оподаткування. 

ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

 

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Вища математика, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Статистика, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки, 

Інформаційні системи і 

технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

Фінансовий облік, 

Фінанси підприємства, 

Податкова система, 

Статистика, 

Економічний аналіз, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

бізнесу, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

 ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

Статистика, 

Економічний аналіз 

СК 03. Здатність відобра-

жати інформацію про 

господарські операції 

суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизувати, 

узагальнювати у звітності й 

інтерпретувати для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, які ухвалюють 

управлінські рішення. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливос-ті обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

Економічна теорія, 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Планування та 

організація діяльності 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

підприємства, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій в обліку 

 

 ПР 22. Розуміти і уміти Статистика, 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

 

Економічний аналіз 

 ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання.  

 

Економічна теорія, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства 

СК 04. Здатність застосову-

вати норми права та 

податкового законодавства 

України у практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливості обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 14. Використовувати 

норматив-но-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Податкова система, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

Економічний аналіз, 

Контроль і ревізія 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 
 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

 

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства, 

Казначейська справа 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 05. Здатність оцінювати 

результати господарської 

діяльності підприємств на 

основі знань сучасних 

методик аналізу. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 05. Застосовувати 

математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у 

сфері обліку і оподаткування.  

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система, 

Фінанси підприємства, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Навчальна практика з 

інформатики і 

комп’ютерної техніки, 

Фінансовий облік, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Економічний аналіз, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

Економіка 

підприємства, 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 
 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

СК 06. Здатність здійсню-

вати обліково-аналітичні 

процедури із застосуванням 

спеціалізованих 

програмних засобів і 

комп’ютерних технологій. 

ПР 07. Характеризувати 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 12. Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології 

для розв’язання задач з обробки 

даних у сфері професійної 

діяльності.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Інформатика і 

комп’ютерна техніка, 

Навчальна практика з 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

інформатики і 

комп’ютерної техніки 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 

 ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

 

Статистика, 

Економічний аналіз 

 ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Економічна теорія, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Казначейська справа 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 07. Здатність 

перевіряти законність, 

достовірність, економічну 

доцільність господарських і 

фінансових операцій з 

метою збереження 

власності, попередження 

порушень та зловживань. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 07. Характеризувати 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

ПР 14. Використовувати 

норматив-но-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

Фінанси підприємства, 

Економічний аналіз, 

Фінансовий облік, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Контроль і ревізія 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

Контроль і ревізія 

СК 08. Здатність 

використо-вувати методи 

обліку і оподаткування на 

підприємстві. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних 

для узагальнення економічної 

інформації. 

 

ПР 06. Використовувати особли-

Бухгалтерський облік 

І, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

вості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та 

господарській практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 09. Здатність 

використо-вувати знання 

національних стандартів 

обліку. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних 

для узагальнення економічної 

інформації. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливості обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

господарські операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 14. Використовувати 

нормативно-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Податкова система, 

Контроль і ревізія 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

Економічний аналіз, 

Контроль і ревізія 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінанси 

 ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Казначейська справа 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 10. Уміння складати, 

перевіряти та проводити 

бухгалтерську обробку 

документів, вести 

синтетичний й аналітичний 

облік. 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних 

для узагальнення економічної 

інформації.  

 

ПР 06. Використовувати 

особливос-ті обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу, 

Податкова система 

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 ПР 14. Використовувати 

норматив-но-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 11. Здатність 

демонстру-вати розуміння 

вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, 

її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливості обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

Економічна теорія, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система, 

Фінанси підприємства, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 14. Використовувати 

норматив-но-правові документи і 

національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання.  

 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

Статистика, 

Фінанси підприємства, 

Фінансовий облік, 

Економічний аналіз, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

Економічний аналіз, 

Контроль і ревізія 

 ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 19. 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. 

 

Правознавство, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 
 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

СК 12. Здатність 

організову-вати власну 

професійну діяльність, 

застосовувати знання для 

розв’язання практичних 

ситуацій, приймати 

рішення відповідно до 

чинного законодавства. 

ПР 03. Визначати сутність об’єктів 

обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської 

діяльності. 

 

ПР 04. Ідентифікувати джерела та 

розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних 

для узагальнення економічної 

інформації. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливос-ті обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

господарські операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 

 ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 13. Аналізувати особливості 

функціонування підприємств для 

здійснення обліку їх господарської 

діяльності.  

 

Економічний аналіз, 

Статистика, 

Контроль і ревізія 

 ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 19. 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. 

 

Правознавство, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 
 
 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

СК 13. Здатність застосову-

вати етичні принципи під 

час виконання професійних 

обов’язків. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

Соціологія і соціальна 

інклюзія, 

Менеджмент та 

маркетинг 

Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням), 

Культурологія, 

Професійна етика та 

психологія ділових 

відносин, 

 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

 ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 

 ПР 21. Розуміти і уміти оцінювати 

відповідність стану організації 

охорони праці на підприємстві 

чинному законодавству і 

нормативним актам. 
 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

СК 14. Здатність 

здійснюва-ти, в межах своєї 

професійної діяльності в 

обсязі посадових 

обов’язків, контроль 

здійснення певних 

господарських процесів та 

їх відповідності до 

схвалених планів, норм і 

вимог. 

ПР 01. Знати економічні категорії 

та закони для розуміння зв’язків, 

що існують між процесами та 

явищами в різних економічних 

системах. 

 

ПР 06. Використовувати 

особливості обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

Менеджмент та 

маркетинг, 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінансовий облік, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

 

 Навчальна практика з 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Економіка 

підприємства, 

Планування та 

організація діяльності 

підприємства, 

Менеджмент та 

маркетинг, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 ПР 18. Дотримуватися здорового 

способу життя, безпеки 

життєдіяльності працівників та 

здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього 

середовища. 

 

Фізичне виховання, 

Екологія, 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 

СК 15. Здатність застосову-

вати практичні навики у 

організації первинного, 

аналітичного та 

синтетичного обліку 

об’єктів бухгалтерського 

обліку в бюджетній сфері. 

ПР 06. Використовувати 

особливос-ті обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

Бухгалтерський облік 

І, 

Фінанси, 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінансовий облік, 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 23. Розуміти і уміти застосову-

вати законодавчі акти і нормативні 

документи в процесі фінансування 

установ державного сектору.  

 

Інформаційні системи 

і технології в обліку 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Виробнича практика, 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 

 ПР 24. Розуміти і уміти 

здійснювати фінансові, кредитні, 

розрахункові операції, визначати 

доходи та витрати, оцінювати 

трудовий потенціал суб’єктів 

господарювання.  

 

Економічна теорія, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

СК 16. Здатність до 

складання фінансової, 

податкової, статистичної та 

спеціальної звітності, 

передбаченої стандартами 

бухгалтерського обліку і 

законодавством України. 

ПР 02. Розуміти місце предметної 

області в загальній базі знань та 

значення облікової, податкової і 

статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання 

проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств.  

 

ПР 06. Використовувати 

особливос-ті обліку і 

оподаткування у професійній 

діяльності та господарській 

практиці.  

 

ПР 07. Характеризувати 

господарсь-кі операції та процеси, 

вміти документально їх  

оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

 

ПР 08. Формувати й аналізувати 

фінансову, податкову і 

статистичну звітність для 

визначення показників 

забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання.  

 

ПР 09. Дотримуватися вимог 

податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів, їх 

обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР 10. Формувати і надавати 

облікову-аналітичну інформацію 

для ухвалення управлінських 

рішень з метою підвищення 

ефективності бізнесу.  

 

ПР 11. Визначати й аналізувати 

фінансово-економічні показники 

діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального 

використання матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів.  

Бухгалтерський облік 

І, 

Статистика, 

Податкова система, 

Фінансовий облік, 

 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

 

Навчальна практика з 

фінансового обліку, 

Навчальна практика з 

інформаційних систем 

і технологій, 

 

Виробнича практика 

Курсова робота зі 

спеціальності, 

Облік та 

оподаткування 

суб’єктів малого 

бізнесу 



Компетентності, якими 

повинен оволодіти 

здобувач 

Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, практик 

 

ПР 15. Володіти державною та 

іноземною мовами у професійній 

діяльності.  

 

ПР 16. Вміти працювати 

самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за 

результати роботи, дотримуватися 

норм та стандартів професійної 

етики для досягнення спільної 

мети . 

 

ПР 17. Дотримуватися вимог 

професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення економічного 

розвитку України. 

 ПР 20. Розуміти і уміти 

здійснювати ревізії та перевірки 

фінансово-господарської 

діяльності підприємств, з 

використанням сучасних форм і 

методів контролю. 

 

 

Контроль і ревізія 

 ПР 22. Розуміти і уміти 

застосовувати статистичні методи 

при здійснені аналізу виробничо- 

господарської діяльності 

підприємства та її фінансових 

результатів. 

 

Статистика, 

Економічний аналіз 

 ПР 23. Розуміти і уміти 

застосовувати законодавчі акти і 

нормативні документи в процесі 

фінансування установ державного 

сектору.  

 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Фінанси 

 ПР 25. Здатність усвідомлювати 

механізм функціонування 

бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх 

особливості у практичних 

ситуаціях. 

Облік і звітність у 

бюджетних 

організаціях, 

Податкова система, 

Гроші і кредит, 

Фінанси, 

Економіка 

підприємства, 

Казначейська справа 
 



Інше (у разі потреби) 

 

Випускники, які успішно опанували 

освітньо-професійну програму 

підготовки фахового молодшого 

бакалавра зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування, одержують кваліфікацію 

фаховий  молодший бакалавр з  обліку і  

оподаткування 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до навчального плану розроблена групою 

педагогічних, науково-педагогічних працівників кафедри обліку і оподаткування 

СХВАЛЕНО 

на засіданні кафедри обліку і оподаткування 

(протокол від «24» травня 2021 р. № 12) 

В.о. завідувача кафедри __________ Коркушко О.Н.      


