
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ 
 

Код та найменування спеціальності 

 

071 Облік і  оподаткування 

Рівень вищої освіти 

 

перший (бакалаврський) рівень 

Спеціалізація 

 

 

Освітньо-професійна 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  

коледжу 

 

протокол від «25» червня 2021р.№ 6 

 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти 

(в разі наявності) 

 

відповідає стандарту вищої освіти за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління 

та адміністрування на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти 

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 або освітній ступінь 

«молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний 

рівень  «молодший спеціаліст») 
 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК01. Здатність вчитися 

та оволодівати 

сучасними знаннями. 

 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота (з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР5 

ПР6 

ПР7 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота (з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 

 

Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК02. Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

 

 

 

ПР5 

ПР6 

ПР7 

 

Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР14 Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК03. Здатність 

працювати в команді. 

 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

 

 ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР17 Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР20 

ПР21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

ЗК04. Здатність 

працювати автономно. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПР04 

ПР05 

ПР06 

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР 7 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР 11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР 12 Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР 15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР 17 Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР20 

ПР21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

ЗК 05. Цінування та 

повага різноманітності 

та мультикультурності. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

 ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

 

ПР06 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР17 

 

Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання у 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК06. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів). 

 

ПР08 Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

ПР17 

 

Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК07. Здатність бути 

критичним та 

самокритичним. 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання у) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР06 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування АПК 

Облік у зарубіжних країнах  

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

Облік ЗЕД 

 

ПР 18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР21 Філософія Аудит 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК08. Знання та 

розуміння предметної 

області та розуміння 

професійної діяльності. 

  

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР14 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК09. Здатність 

спілкуватися 

державною мовою як 

усно, так і письмово. 

 

  

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності Судово-бухгалтерська експертиза 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК10. Здатність 

спілкуватися іноземною 

мовою. 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота (з організації і методики 

аудиту) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК 11. Навички 

використання сучасних 

інформаційних та 

комунікаційних 

технологій. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання) 

Цифрова економіка 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК12. Здатність діяти 

соціально відповідально 

та свідомо. 

 

 

ПР2 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР08 Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР19 Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії  

 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК13. Здатність 

проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР16 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

 

ЗК14. Здатність 

реалізовувати свої права 

і обов’язки як члена 

суспільства, 

усвідомлювати цінності 

громадянського 

(вільного 

демократичного) 

суспільства, 

верховенства права, 

прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

 

ПР22 Правознавство 

Історія української державності та 

культури 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Бізнес право та інтелектуальна власність 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ЗК15. 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 там у 

розвитку суспільства, 

техніки і технологій, 

вести здоровий спосіб 

життя. 

ПР23 

 

Філософія 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ЗК16. Здатність  

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. 

ПР24 

 

Правознавство 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Психологія фінансів 

Основи інформаційної безпеки та захисту 

інформації 

2. Цикл фахової  підготовки 

СК01. 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. 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота (з організації і методики 

аудиту) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК02. Здатність 

використовувати 

математичний 

інструментарій для 

дослідження соціально-

економічних процесів,  

розв’язання прикладних 

завдань в сфері обліку, 

аналізу, контролю, 

аудиту,  оподаткування. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР17 Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

СК 03. Здатність до 

відображення 

інформації про 

господарські операції 

суб’єктів 

господарювання в 

фінансовому та 

управлінському обліку, 

їх систематизації, 

узагальнення у звітності 

та інтерпретації для 

задоволення 

інформаційних потреб 

осіб, що приймають 

рішення. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

СК04. Здатність 

застосування знань 

права та податкового 

законодавства в 

практичній діяльності 

суб’єктів 

господарювання. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Аудит 

Внутрішній аудит 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК05. Здатність 

проводити аналіз 

господарської 

діяльності підприємства 

та фінансовий аналіз з 

метою прийняття 

управлінських рішень. 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР20  

ПР21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

СК06. Здатність 

здійснення облікових 

процедур із 

застосуванням 

спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних 

технологій. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

 

ПР11 

Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК07. Здатність 

застосовувати методики 

проведення аудиту й 

послуг з надання 

впевненості. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР02 Вступ до спеціальності 

Інформація і комп’ютерна техніка 

Правознавство 

Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

Історія української державності та 

культури 

Вища математика 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Організація обліку в умовах інклюзії 

 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Історія обліку і оподаткування 

Податковий менеджмент 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Бізнес-право та інтелектуальна власність   

Облік і адміністрування податків 

Історія обліку і контролю 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР21 Філософія 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК08. Ідентифікувати та 

оцінювати ризики 

недосягнення 

управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, 

недотримання ним 

законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності  

звітності, збереження й 

використання його 

ресурсів. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  (з організації і методики 

аудиту) 

Цифрова економіка 

ПР21 Філософія Аудит 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Правознавство 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік Навчальна практика з 

фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК09. Здатність 

здійснювати зовнішній 

та внутрішній контроль 

діяльності підприємства 

та дотримання ним 

законодавства з 

бухгалтерського обліку і 

оподаткування.   

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР04  

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Цифрова економіка 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР17 Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Судово-бухгалтерська експертиза 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР19 Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

 

 ПР20 

ПР21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК10. Здатність 

застосовувати етичні 

принципи під час 

виконання професійних 

обов’язків. 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

ПР14 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Цифрова економіка 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

 ПР20 

ПР21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК11. Здатність 

демонструвати 

розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, 

зумовлених 

необхідністю 

забезпечення сталого 

розвитку України, її 

зміцнення як 

демократичної, 

соціальної, правової 

держави. 

 

 

ПР01 

ПР08 

Менеджмент 

Економічна теорія (політична економія, 

макроекономіка, мікроекономіка) 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Загальнодержавні фінанси 

Статистика 

Управлінський облік  

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Державне регулювання економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Психологія фінансів   

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

ПР03 

ПР04  

ПР09 

ПР10 

Менеджмент 

Економіка підприємства 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Звітність підприємств 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Судово-бухгалтерська експертиза 

Казначейська справа 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Облікова політика 

Аудит 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Внутрішній аудит 

 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

Фінансовий ринок 

Управління фінансовими ризиками 

ПР05 

ПР06 

ПР07 

 

Вступ до  спеціальності 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Облік у банках 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Економічний аналіз  

Організація і методика аудиту 

Державний фінансовий контроль 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Податковий менеджмент 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

Міжнародне оподаткування 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

Облікова політика 

Аудит 

Облік і адміністрування податків 

Внутрішній аудит 

Електронний документообіг в обліку та 

оподаткуванні 

 

Казначейська справа 

Облік і оподаткування в АПК 

Облік у зарубіжних країнах 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Облік ЗЕД 

ПР11 Загальнодержавні фінанси 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Фінансовий ринок  

Управління фінансовими ризиками 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

ПР12 

 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Інформаційні системи і технології в обліку 

Організація і методика аудиту 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Цифрова економіка 

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

ПР13 Економічна теорія 

Економіка підприємства 

Загальнодержавні фінанси 

Інформатика і комп’ютерна техніка 

Вища математика 

Оптимізаційні методи і моделі 

Фінансовий ринок  

Консалтинг в інформаційній діяльності 

Фінансовий ринок 

Цифрова економіка 

ПР15 Основи наукових досліджень 

Оптимізаційні методи і моделі 

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Цифрова економіка 



Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

ПР16 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

Іноземна мова 

Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Документальне забезпечення господарських 

операцій 

 

ПР17 Філософія 

Соціологія і соціальна інклюзія 

Господарське право 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Курсова робота  ( з  обліку і оподаткування 

суб’єктів господарювання ) 

Психологія фінансів 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

ПР18 Оптимізаційні  методи і моделі 

Теорія бухгалтерського обліку 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Управлінський   облік  

Облік у банках  

Облік і звітність в  оподаткуванні 

Організація обліку в умовах інклюзії 

Облік і звітність суб’єктів малого 

підприємництва 

Облік і звітність у бюджетних установах  

Облік і оподаткування в галузях економіки 

Судово-бухгалтерська експертиза 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Історія обліку і оподаткування 

Міжнародне оподаткування 

Облік і оподаткування в АПК 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку 

Історія обліку і контролю 

ПР19 Безпека життєдіяльності та охорона праці в 

умовах інклюзії 

 

 ПР 20 

ПР 21 

Філософія 

Правознавство 

Менеджмент 

Вступ до спеціальності 

Економічна теорія 

Теорія бухгалтерського обліку 

Статистика 

Фінансовий облік 1 

Фінансовий облік 2 

Податкова система 

Управлінський облік  

Державний фінансовий контроль 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Курсова робота (з фінансового обліку) 

Аудит 

Внутрішній аудит 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 

СК12. Здатність  

досліджувати  

міжнародну економічну 

систему та 

закономірності  її 

розвитку, методи  

аналізу політико-

правового, соціально-

економічного 

ПР 25 Загальнодержавні фінанси 

Економічна теорія 

Економіка підприємства 

 

Державне регулювання економіки 

Бізнес право та інтелектуальна власність 

Цифрова  економіка 

Електронна комерція 



 

 

Компетентності, 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні 

результа-

ти 

навчання, 

шифр 

Найменування навчальних дисциплін, 

практик 

 

Найменування  вибіркових дисциплін  

1. Цикл загальної підготовки 

середовища 

міжнародної 

економічної діяльності.   

 

СК13. Здатність до 

ведення 

бухгалтерського обліку 

підприємств виробничої 

діяльності, сфери 

послуг, бюджетних та 

банківських установ та 

формування  

бухгалтерської, 

статистичної та 

спеціальної звітності. 

ПР26 

ПР29 

 

ПР30 

Облік у банках 

Звітність підприємств 

Облік і оподаткування суб’єктів малого 

бізнесу 

Облік у бюджетних установах 

Навчальна практика з фінансового обліку  

Виробнича практика  

Загальнодержавні фінанси 

Фінанси, гроші і кредит 

Облік і оподаткування в АПК 

Внутрішній аудит 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

Стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Психологія фінансів 

Фінансовий ринок Податковий менеджмент 

Управління фінансовими ризиками 

Професійні стандарти бухгалтерського обліку  

Облік і адміністрування податків 

СК14. Здатність 

аналізувати механізм 

взаємин користувачів 

засобів з казначейською 

системою,  управляти 

механізмом 

перерахування 

бюджетних засобів 

через органи 

Державного 

казначейства. 

ПР27 

 

Облік у банках Облік і оподаткування у фінансових установах 

СК15. Здатність  

визначати потреби 

споживачів на ринку 

цінних паперів у 

конкретних ситуаціях та 

можливості задоволення 

цих потреб різними 

видами фінансових 

послуг. 

ПР28 Інформатика і комп’ютерна техніка 

Інформаційні системи і технології в обліку 

та оподаткуванні 

Фінанси, гроші і кредит 

 

Цифрова економіка  

Діджиталізація обліку, аналізу і контролю 

Електронна комерція 

СК16. Здатність 

обґрунтовувати  та 

визначати  механізм 

ефективного управління 

маркетинговою 

діяльністю на 

підприємстві. 

ПР 31 Менеджмент 

Економічний аналіз 

Державний фінансовий контроль 

Облік у зарубіжних країнах 

Облік і оподаткування у фінансових установах 

СК17. Здатність 

приймати оптимальні 

управлінські рішення в 

умовах визначеності, 

невизначеності, ризику, 

конфлікту інтересів у 

системі оподаткування. 

ПР 32 33 Економічний аналіз 

Фінанси, гроші і кредит 

Основи інформаційної безпеки та захисту 

інформації 

Облік і аналіз управління сталим розвитком 

підприємства 



Інше (у разі потреби) 

 

Випускники, які успішно опанували освітньо-професійну 

програму бакалавра за спеціальністю071 Облік і 

оподаткування, одержують кваліфікацію бакалавра   обліку 

і  оподаткування 

 

 

Пояснювальна записка до навчального плану розроблена робочою групою  педагогічних, науково-

педагогічних працівників кафедри економіки, фінансів, обліку та оподаткування 

 

 

СХВАЛЕНО 

на засіданні кафедри обліку і оподаткування 

(протокол  від 24 травня 2021 р. № 12) 

В.о. завідувач кафедри                      Коркушко О.Н., к.е.н, доцент) 

 



Додаток 1 

Шифри програмних результатів навчання 

 

ПР01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, 

які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР02 Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем 

в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03 Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх 

роль і місце в господарській діяльності. 

ПР04 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР05 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 
ПР06 Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР07 Знати механізм функціонування бюджетної і податкової системи України та враховувати їх 

особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах. 

ПР08 Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПР09 Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. 

ПР10 Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури. 

ПР11 Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та 

контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності. 

ПР12 Застосовувати спеціалізовані інформацій-ні системи і комп’ютерні технології для обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

ПР13 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

ПР14 Вміти застосовувати економіко-математичні методів в обраній професії. 

ПР15 Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних 

явищ і господарських процесів на підприємстві. 

ПР16 Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів 

і спілкування у професійній діяльності. 

ПР 17 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти  лідерські якості та відповідальність 

у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття. 

ПР18 Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на національному та 

міжнародному рівнях з метою обґрунтування  доцільності їх запровадження на підприємстві. 

ПР19 Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та 

здійснювати заходи щодо  збереження навколишнього середовища. 

ПР20 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та 

управління часом. 

ПР21 Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

ПР22 Розуміти і реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

України. 

ПР23 Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця 

предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 



ПР24 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів 

їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності 

ПР25 Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної 

структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави. 

ПР26 Визначити галузеві особливості методо-логії бухгалтерського обліку, організувати його ведення 

та складання фінансової звітності на підприємствах різних видів діяльності, бюджетних і банківських 

установ. 

ПР27 Аналізувати фінансово-господарський стан банківської діяльності. 

ПР28 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та програмні 

продукти 

ПР29 Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР30 Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ПР31 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. 

ПР32 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПР33 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 

соціальні показники. 

 


