
 



  



1 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці бакалаврів у галузі 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедр 

аудиту і оподаткування та бухгалтерського обліку ЦНТУ у складі:  

1. Шалімова Наталія Станіславівна – доктор економічних наук, 

професор, декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ; 

2. Савченко Міра Меєрівна - кандидат економічних наук, професор, 

професор кафедри бухгалтерського обліку ЦНТУ; 

3. Магопець Олена Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ; 

4. Пальчук Оксана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку ЦНТУ. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню 

програму регулюється пунктом 8 статті 36 Закону України «Про вищу освіту».  

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Центральноукраїнського 

національного технічного університету.  

Ця програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Центральноукраїнського 

національного технічного університету. 
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1. Профіль освітньо - професійної програми  

бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет, 

Факультет обліку та фінансів, 

Кафедра аудиту і оподаткування, 

Кафедра бухгалтерського обліку. 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою 

оригіналу 

Ступінь вищої освіти: бакалавр 

Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітня програма: «Облік і оподаткування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС 

Термін 

навчання 

3 роки 10 місяців 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України, сертифікат серія УД № 

12008532  

Термін 

акредитації 

до 01.07.2018 р. 

Цикл/рівень НРК України – 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-

LLL – 6 рівень 

Передумови Атестат про повну середню освіту 

Результати зовнішнього незалежного оцінювання 

Мова(и) 

викладання 

Українська 

Термін дії 

освітньої 

програми 

2029 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

освітньої 

програми 

http://www.kntu.kr.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і 
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практичними навичками з обліку і оподаткування та вміють їх застосовувати  

для вирішення завдань в галузі управління, підприємництва та 

адміністрування. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

Галузь знань -07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Об’єкти вивчення: теоретичні, методичні, 

організаційні та практичні засади обліку, контролю, 

аудиту та аналізу  діяльності суб'єктів господарювання та 

їх оподаткування. 

Цілі навчання:підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

Теоретичний зміст предметної області:поняття, 

категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи, методики, процедури організації і 

здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування; 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні 

системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні 

й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

Основний 

фокус освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 

обліку і оподаткування.  

Ключові слова: облік, аналіз, контроль, аудит, 

оподаткування. 

Особливості 

програми 

Передбачає оволодіння базовими знаннями з 

оподаткування, обліку, контролю, аналізудіяльності 

підприємств і організацій різних форм власності та 

організаційно-правових форм; набуття навичок ведення 

обліку, складання всіх видів звітності; здійснення аудиту, 

аналітично-контрольних процедур та податкових 

розрахунків при провадженні професійної діяльності у 

глобальному економічному середовищі з використанням 

сучасних інформаційних технологій. 

Орієнтована на підготовку сучасних бухгалтерів, 

контролерів, податкових інспекторів, аудиторів,  

підприємців, економістів з врахуванням організаційних 

особливостей функціонування обліково – економічних 

служб в сучасних умовах, регіональних особливостей 
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бізнесу та тенденцій розвитку бухгалтерської професії.  

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Посади згідно класифікатора професій України: 3429 

Ревізор комерційний; 3411 Фахівець з управління 

активами; 3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі; 

3429 Агент податковий; 3433 Бухгалтер; 3433 Касир-

експерт; 3433 Асистент бухгалтера-експерта; 3436.1 

Помічники керівників підприємств, установ та 

організацій; 3436.3 Помічники керівників малих 

підприємств без апарату управління; 3439 Інші технічні 

фахівці в галузі управління; 3439 Ревізор; 3439 Інспектор-

ревізор; 3439 Технік з інвентаризації нерухомого майна; 

3442 Інспектор податкової служби; 3442 Ревізор-

інспектор податковий; 3442 Головний державний 

податковий інспектор. 

Місце працевлаштування: Державна фіскальна служба 

України, Державна аудиторська служба України, 

Державна служба статистики України, Рахункова палата 

України, Державна казначейська служба України, 

підприємства різних організаційно-правових форм 

господарювання та бюджетні установи. 

Подальше 

навчання 

Можливість подальшого навчання за другим 

(магістерським) рівнем освіти (НРК –7 рівень, FQ-EHEA–

другий цикл, EQF-ELL–7 рівень) 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- впровадження проблемних, інтерактивних, 

проектних технологій, активних методів навчання, що 

забезпечують особистісно-зорієнтований підхід і 

розвиток мислення у студентів; 

співпраця з органами державного управління, органами 

місцевого самоврядування, професійними організаціями, 

суб’єктами господарювання для ефективної реалізації 

практичної складової підготовки; 

реалізація освітнього процесу на основі сучасних 

інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій,  

електронне навчання на основі модульного об’єктивно-

орієнтованого навчального середовища Moodle; 

інформаційна підтримка участі студентів бакалаврів у 

конкурсах на одержання наукових стипендій, премій, 

грантів (у тому числі у міжнародних);  

надання можливості студентам приймати участь у 

підготовці наукових проектів на конкурси Міністерства 
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освіти і науки України; 

безпосередню участь студентів у виконанні бюджетних 

та ініціативних науково-дослідних робіт. 

Оцінювання Оцінювання знань за дисциплінами навчального 

плану включає поточний та підсумковий контроль. 

Поточний контроль знань проводиться в усній формі 

(опитування за результатами опрацьованого матеріалу) та 

у формі електронного тестування в системі Moodle. 

Підсумковий контроль проводиться у формі: екзамену за 

результатами вивчення обов’язкових дисциплін та заліку 

за результатами вивчення вибіркових дисциплін. 

Оцінювання здійснюється за 4-бальною національною 

шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-

рівневою національною шкалою (зараховано, не 

зараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, 

F, FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми під час професійної діяльності у 

сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі 

навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки і характеризується комплексністю й 

невизначеністюумов. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01.Здатністьвчитисяіоволодіватисучасними 

знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

ЗК05.Цінуваннятаповагарізноманітностіта 

мультикультурності. 

ЗК06.Здатністьдіятинаосновіетичнихміркувань 

(мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11.Навичкивикористаннясучаснихінформаційних 

систем і комунікаційнихтехнологій. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо.  

ЗК13. Здатність проведення досліджень на 
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відповідному рівні. 

ЗК14.Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

ЗК15.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК01.Здатність досліджувати тенденції 

розвиткуекономіки за допомогою інструментарію макро-та 

мікроекономічного аналізу, робитиузагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним 

процесам векономіці. 

СК02.Використовувати математичний інструментарій 

для дослідження соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

СК03. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

СК07.Застосовувати методики проведення аудиту й 

послуг з надання впевненості. 

СК08.Ідентифікувати та оцінювати ризики 

недосягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання йогоресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під 
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час виконання професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення 

сталогорозвиткуУкраїни,їїзміцненняякдемократичної, 

соціальної, правовоїдержави. 

7 - Програмні результати навчання 

 ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які 

існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково- аналітичної інформації у вирішенні проблем в 

сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальностіпідприємств. 

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 механізми функціонування бюджетної і 

податкової систем України та враховувати їх особливості 

з метою організації обліку, вибору системи 

оподаткування та формування звітності напідприємствах. 

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. 
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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 інформаційні 

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 

методи 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. 

ПР17. 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 соціальної відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 

зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. 

ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і 

цінності суспільства на основі розуміння місця 
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предметної області у загальній системі знань, 

використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор економічний наук, 

професор; 1 кандидат економічних наук, професор 1 

кандидати економічних наук, доцент. Всі розробники є 

штатним співробітниками Центральноукраїнського 

національного технічного університету.  

Проведення лекцій повністю забезпечено штатними 

працівниками, які мають науковий ступінь кандидата або 

доктора наук та вчена звання доцента або професора. 

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що 

забезпечують формування професійних компетентностей, 

на 100 % здійснюється викладачами, які є визнаними 

професіоналами з досвідом роботи за фахом та відповідним 

рівнем наукової та професійної активності. З метою 

підвищення фахового рівня всі викладачі один раз на 

п’ять років проходять стажування.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на 

одну особу для фактичного контингенту студентів з 

урахування навчання за змінами) – 2,4. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) – 30. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури:  

- бібліотеки, у тому числі читального залу; 

- пунктів харчування; 

- актового чи концертного залу; 

- спортивного залу; 

- стадіону та/або спортивних майданчиків; 

- медичного пункту. 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) – 70. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, обладнанням необхідним для виконання 

навчального плану. 

Інформаційне 

та навчально-

методичне 

забезпечення 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти 

rector@kntu.kr.ua., на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ 

видавнича/атестаційна (наукових кадрів) діяльність, 

навчальні та наукові структурні підрозділи та їх склад, 



10 

 

перелік навчальних дисциплін, правила прийому, 

контактна інформація) 

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 

містить навчально-методичні матеріали з навчальних 

дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання - віртуальне навчальне 

середовище Moodle. 

Наявність необмеженого доступу до мережі Інтернет з 

точками бездротового доступу. 

Наявність наукової бібліотеки, читальних залів. 

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордонними 

фаховими періодичними виданнями відповідного або 

спорідненого профілю, в тому числі, в електронному 

вигляді. 

Наявність: 

- навчальних і робочих планів та їх описів; 

- графіків навчального процесу; 

- навчально-методичних комплексів дисциплін; 

- навчальних та робочих програм дисциплін; 

- дидактичних матеріалів для самостійної та 

індивідуальної роботи бакалаврів з дисциплін; 

- програм практичної підготовки, робочих програм 

практик; 

- методичних вказівок щодо виконання курсових 

робіт, методичних матеріалів для проведення атестації 

здобувачів; 

- критеріїв оцінювання рівня підготовки; 

- пакетів комплексних контрольних робіт тощо. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 

рамках міжуніверситетських договорів про встановлення 

науково-освітянських відносин для задоволення потреб 

розвитку освіти і науки з Одеським національним 

технічним університетом, Київським національним 

економічним університетом ім. Вадима Гетьмана.  

Допускається перезарахування кредитів, отриманих у 

інших університетах України, за умови відповідності 

набутих ними компетентностей. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Угоди про співробітництво між ЦНТУ і: 

- Батумським державним університетом ім. Шота 

Руставелі, Грузія; 

- Університетом інформатики та прикладних знань м. 

Лодзь, Польща; 

- Центральноєвропейським університетом м. Скаліца, 
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Словацька Республіка; 

- Гомельським державним університетом ім. Франциска 

Скорини, м. Гомель, Білорусь. 

Договір про підготовку студентів за програмою 

подвійного диплому з Університетом економіки (Wyższa 

Szkoła Gospodarki) (м. Бидгощ, Польща). 

Співпраця в науковій та методичній сфері, участь в 

наукових семінарах, академічних зустрічах, обмін 

академічними матеріалами з Грузинським технічним 

університетом (м. Тбілісі, Грузія); з Батумським 

державним університетом імені Шота Руставелі (м. 

Батумі, Грузія); Батумським учбовим університетом 

навігації (м. Батумі, Грузія); Академією бізнесу Грузії - 

SBA (м. Тбілісі, Грузія). 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Методичне забезпечення викладання фахових 

дисциплін враховує особливості законодавства в сфері 

обліку та аудиту країн іноземних здобувачів вищої освіти. 

Навчальний план передбачає можливість обрання 

студентами дисциплін, що викладаються англійською 

мовою.Функціонує підготовче відділення, де іноземні 

громадяни вивчають українську (російську) мову. 

 

 

2. Перелік компонент освітньої програми бакалавра за спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» та їх логічна послідовність 

 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль

кість 

кред

итів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти 

 1.1. Дисципліни загальної підготовки   

ЗП 1. Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3 екзамен 

ЗП 2. Історія та культура України 5 екзамен 

ЗП 3. Іноземна мова (за професійним 

спрямування) 

6 екзамен 

ЗП 4. Філософія 4 екзамен 

ЗП 5. Університетська та професійна освіта 4 екзамен 

ЗП 6. Основи економічної теорії 4 екзамен 

ЗП 7. Вища та прикладна математика 7 екзамен 
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ЗП 8. Інформатика 6 екзамен 

ЗП 9. Макроекономіка 4 екзамен 

ЗП 10. Мікроекономіка 4 екзамен 

ЗП 11. Економетрика та оптимізаційні методи і 

моделі 

4 екзамен 

ЗП 12.  Правознавство та професійна діяльність 4 екзамен 

ЗП 13.  Регламентування інформаційного 

забезпечення підприємницької діяльності 

1,5 залік 

ЗП 13.1. Курсова робота. Регламентування 

інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності 

1,5 диф. залік 

ЗП 14.  Істрія бухгалтерського обліку 3 залік 

 1.2. Дисципліни професійної підготовки   

ПП 1. Регіональна економіка 4 екзамен 

ПП 2. Економіка підприємства 4 екзамен 

ПП 3. Менеджмент 4 екзамен 

ПП 4. Економіка праці і соціально-трудові 

відносини 

4 екзамен 

ПП 5. Маркетинг 4 екзамен 

ПП 6. Гроші та кредит 4 екзамен 

ПП 7. Фінанси 4 екзамен 

ПП 8. БЖД, основи охорони праці та цивільний 

захист 

3 залік 

ПП 9. Бухгалтерський облік.  7,5 залік, екзамен 

ПП 9.1 Курсова робота. Бухгалтерський облік 1,5 диф. залік 

ПП 10. Статистика 2,5 екзамен 

ПП 10.1 Курсова робота. Статистика 1,5 диф. залік 

ПП 11. Аналіз господарської діяльності 2,5 екзамен 

ПП 11.1. Курсова робота. Аналіз господарської 

діяльності 

1,5 диф. залік 

ПП 12. Фінансовий облік І 5 екзамен 

ПП 13.  Державний фінансовий контроль 3 екзамен 

ПП 14. Податкова система України 7 залік, екзамен 

ПП 15. Фінансовий обліку ІІ 3,5 екзамен,  

ПП 15.1. Курсова робота. Фінансовий обліку ІІ 1,5 диф. залік 

ПП 16. Управлінський облік 4 іспит 

ПП 17. Звітність підприємств 3,5 екзамен,  

ПП 17.1. Курсова робота. Звітність підприємств 1,5 диф. залік 

ПП 18. Облік в бюджетних установах 4 екзамен 



13 

 

ПП 19. Інформаційні системи в обліку та аудиті 4 екзамен 

ПП 20. Облік і звітність у системі оподаткування 4 екзамен 

ПП 21. Аудит 4 екзамен 

 1.3. Практика   

ПК 1. Навчально-комп’ютерна 6 диф. залік 

ПК 2. Виробничо-ознайомча 6 диф. залік 

ПК 3. Виробнича з бухгалтерського обліку 6 диф. залік 

ПК 4. Виробнича з аналізу та оподаткування  6 диф. залік 

 Державна атестація 2  

Загальний обсяг обов’язкових компонент 167  

2. Вибіркові компоненти 

 2.1. Вибіркові дисципліни загальної 

підготовки 

  

ВЗП 1. Система технологій 4 екзамен 

 Екологічна економіка   

ВЗП2. Історія оподаткування 3 залік 

 Історія контролю та аналізу господарської 

діяльності 

  

ВЗП 3. Міжнародний менеджмент та професійна 

діяльність 

4 екзамен 

 Глобалізація економіки та інформаційне 

забезпечення її розвитку 

  

 2.2. Вибіркові дисципліни професійної 

підготовки 

  

ВПП 1. Вступ до спеціальності 4 залік 

 Професійна етика   

ВПП 2. Теорія економічного аналізу 5 залік 

 Економічне оцінювання   

ВПП 3. Нормативно-аналітичне забезпечення 

податкових відносин 

3 залік 

 Податкове право   

ВПП 4. Податкові системи зарубіжних країн 3 залік 

 Спрощені та спеціальні податкові режими    

ВПП 5. Теорія фінансового контролю та аудиту 4 екзамен 

 Державне регулювання економіки та 

соціальних процесів 

  

ВПП 6. Організація діяльності та облік в малому 

бізнесі 

3 екзамен 

 Облік в банках   
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ВПП 7. Основи оподаткування 3 залік 

 Механізм формування та використання 

цільових соціальних фондів 

  

ВПП 8. Організація обліку в фермерських 

господарствах  

3 залік 

 Облік відносин власності у сільському 

господарстві 

  

ВПП 9. Облік в зарубіжних країнах 3 залік 

 Ділова іноземна мова в обліку та аудиті   

ВПП 10. Внутрішньогосподарський контроль 3 залік 

 Внутрішній аудит   

ВПП 11. Економічний аналіз за видами економічної 

діяльності 

3 залік 

 Аналітичні методи дослідження 

економічних та соціальних процесів 

  

ВПП 12. Бюджетне управління: постановка та 

автоматизація 

3 залік 

 Корпоративні інформаційні системи   

ВПП 13. Облік за видами економічної діяльності 3 залік 

 Облік торгівельних операцій   

ВПП 14. Економічна експертиза 3 залік 

 Обґрунтування фінансово-господарських 

рішень і управління ризиками  

  

ВПП 15. Економічний аналіз в системі 

оподаткування 

3 залік 

 Податковий консалтинг і аудит   

Загальний обсяг вибіркових компонент 73  

Загальний обсяг освітньої програми 240  

 

 



 

 

2.2. Структурно - логічна схема освітньої програми 
 

1-й курс 2-й курс 3-й курс 4-й курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр 

 

 

ЗП 2. 

ЗП 7. 

ЗП 8. 

ЗП 11. 

ПК 1. 

ПП 10. 

ЗП 1. 

ВЗП 3. 

ЗП 3. 

ЗП 5. ВПП 1. ЗП 14. 

ЗП 13. 

ПП 9. 

ЗП 12. 

ПП 9. 

ВПП 6 

ПП 12. 

ПК 3. 

ПП 15. ПП 17. 

ВПП 8. ПП 18.  ВПП 13. 

ВПП 5. ПП 13. ВПП 10. ПП 21. 

ПП 5. 

 

ВЗП 2. ВПП 3. ВПП 7. ПП 14. ВПП 12. ПП 20. 

ВПП 4. ВПП 9. ПП 19. ПК 4. 

ПП 6. ПП 7. ПП 16. ВПП 14. 

ЗП 6. ЗП 9. 

ЗП 4. 

ЗП 10. ПП 3. 

ПП 1. ПП 2. 

ВЗП 1. 

ПП 8. ПП 4. 

ВПП 2. ПК 2. ПП 11. ВПП 11.  ВПП 15. 



 

 

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування», здійснюється атестаційною комісією відповідно до 

положення про порядок створення екзаменаційної комісії у ЦНТУ. Атестація 

може здійснюватися у формі: 

 публічного захисту кваліфікаційної роботи; 

 атестаційні іспити. 

Вимоги до кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота виконується з 

метою встановлення відповідності набутих результатів навчання 

(компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. Кваліфікаційна робота 

бакалавра виконується за тематикою, визначеною вищим навчальним закладом 

та перевіряється на плагіат. Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи 

регламентується Положенням про дипломне проектування ЦНТУ. Для 

оприлюднення та публічного ознайомлення зі змістом кваліфікаційні роботи 

розміщуються на сайті вищого навчального закладу або його структурного 

підрозділу. 

Вимоги до кваліфікаційного іспиту.Атестаційні кваліфікаційні іспити 

за спеціальністю враховують загальні вимоги до професійної підготовки 

згідно з компетентностями, визначеними цією освітньою програмою. 

Атестаційні кваліфікаційні іспити проводяться з наступних навчальних 

дисциплін: 

- фінансовий облік І; 

- фінансовий облік ІІ; 

- аналіз господарської діяльності; 

- податкова система України. 

Атестація випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

завершується видачою документу встановленого зразка про присудження 

йому ступеня бакалавр із присвоєнням кваліфікації «Бакалавр з обліку і 

оподаткування». 



 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
Компонент

и освітньої 
програми 

Компетентності 

Інтегральна 
компетентніс

ть 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

ЗК1
0 

ЗК1
1 

ФК
1 

ФК
2 

ФК
3 

ФК
4 

ФК
5 

ФК
6 

ФК
7 

ФК
8 

ФК
9 

ФК1
0 

ФК1
1 

ЗП 1. +        +               

ЗП 2. +                      + 

ЗП 3. +    +    +               

ЗП 4. + +          +            

ЗП 5. + +                      

ЗП 6. +  +         + +           

ЗП 7. +       +      +          

ЗП 8. +         +              

ЗП 9. +  +         + +           

ЗП 10. +  +                     

ЗП 11. +             +          

ЗП 12. +       +                

ЗП 13. +       +                

ЗП 14. +           +            

ПП 1. +                      + 

ПП 2. +            +           

ПП 3. +            +           

ПП 4. +          +  +           

ПП 5. +            +           

ПП 6. +               +        

ПП 7. +               +        

ПП 8. +          +             

ПП 9. +       +       +       +  

ПП 10. +             +          

ПП 11. +                +       

ПП 12. +              +         

ПП 13. +                    +   

ПП 14. +       +        +        

ПП 15. +              +         

ПП 16. +  +            +         

ПП 17. +              +     +    

ПП 18. +              +         

ПП 19. +         +        +      

ПП 20. +              + +        

ПП 21. +       +           +   +  

ПК 1. +         +        +      

ПК 2. +  + +   +          +       



 

 

ПК 3. +   +   +        +         

ПК 4. +   +   +         + +       

ВЗП 1. +       +   +            + 

ВЗП 2. +           +            

ВЗП 3. +    +        +          + 

ВПП 1. +   +  +                +  

ВПП 2. +            +    +   +    

ВПП 3. +               +        

ВПП 4. +               +        

ВПП 5. +          +        + +    

ВПП 6. +              +         

ВПП 7. +               +        

ВПП 8. +              +         

ВПП 9. +        +      +         

ВПП 10. +                  +  +   

ВПП 11. +  +          + +   +       

ВПП 12. +         +    +    +      

ВПП 13. +              +         

ВПП 14. +                   + + +  

ВПП 15. +               + +  +     

 

  



 

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої 

програми 
Компоне

нти 
освітньої 
програми 

Програмні результати навчання 

П
Р

Н
1
 

П
Р

Н
2
 

П
Р

Н
3
 

П
Р

Н
4
 

П
Р

Н
5
 

П
Р

Н
6
 

П
Р

Н
7
 

П
Р

Н
8
 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

3
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1

5
 

П
Р

Н
 1

6
 

П
Р

Н
 1

7
 

П
Р

Н
 1

8
 

П
Р

Н
 1

9
 

П
Р

Н
 2

0
 

П
Р

Н
 2

1
 

П
Р

Н
 2

2
 

П
Р

Н
 2

3
 

П
Р

Н
 2

4
 

П
Р

Н
 2

5
 

ЗП 1.                +          

ЗП 2.                     +     

ЗП 3.                + +         

ЗП 4.                       +  + 

ЗП 5.                       +   

ЗП 6. +       +                 + 

ЗП 7.        +      +            

ЗП 8.            +              

ЗП 9. +       +                 + 

ЗП 10.        +                  

ЗП 11.              +            

ЗП 12.        +                  

ЗП 13.        +                  

ЗП 14.                         + 

ПП 1.  +                        

ПП 2.             +             

ПП 3.             +             

ПП 4.             +       +      

ПП 5.             +             

ПП 6.       +                   

ПП 7.       +                   

ПП 8.                   +       

ПП 9.  + +  +            +       +  

ПП 10.               +           

ПП 11.  +                        

ПП 12.  + +                       

ПП 13.   +  +                     

ПП 14.       +                 +  

ПП 15.  + +                       

ПП 16.  + +     +                  

ПП 17.    +              +        

ПП 18.      +                    

ПП 19.            +              



 

 

ПП 20.   + +                      

ПП 21.     +    + +       +         

ПК 1.            +              

ПК 2.  +         +      +     + +   

ПК 3.  + +              +      +   

ПК 4.  +   +            +      +   

ВЗП 1.        +           +       

ВЗП 2.                         + 

ВЗП 3. + +               +         

ВПП 1.     +            +         

ВПП 2.  +           +     +        

ВПП 3.       +                   

ВПП 4.       +                   

ВПП 5.          +        +  + +     

ВПП 6.      +                    

ВПП 7.   +                       

ВПП 8.      +                    

ВПП 9.  + +             +          

ВПП 10.   +  +     + +               

ВПП 11. + +            +        +    

ВПП 12.      +      +   +           

ВПП 13.      +                    

ВПП 14.   +  +    +        +         

ВПП 15.  +   +     +                

 


