
Бакалаврська програма «Облік і оподаткування» 
Спеціальність 071«Облік і оподаткування» 

 
Кваліфікація, що присвоюється  
Бакалавр з “ Обліку і оподаткування ” 

 
Рівень кваліфікації 

Бакалавр 
 
Спеціальні вимоги до зарахування  

Немає. Загальні вимоги для ЧНУ 
Зарахування абітурієнтів студентами бакалаврської програми відбувається за конкурсом 

сертифікатів незалежного зовнішнього оцінювання. 
 
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 
Вимоги і положення до кваліфікації: 
1) знання фундаментальних основ бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; 

2) знання основних положень податкового законодавства та володіння практичними 
навичками щодо методики розрахунків податків і складання відповідної податкової 
звітності. 

 
Профіль програми 

Програма забезпечує формування базового рівня знань та  навичок  з  обліку  і  
оподаткування  результатів діяльності підприємства. Орієнтована на базову  спеціальну  
підготовку  сучасних  бухгалтерів, контролерів,  податкових  інспекторів,  підприємців, 

економістів тощо. Формує  фахівців  з  обліку  і  оподаткування  з  творчим мисленням,  
здатних  як  використовувати  існуючі методи  відображення  господарських  операцій  в 

обліковій  системі,  узагальнювати  їх,  формувати  різні види  звітності  і  аналізувати  її,  
виконувати  контрольні функції.  Програма  узгоджена  з  базовими  курсами сучасних 
міжнародних сертифікаційних програм. 

 
 

Ключові результати навчання 
1. Знання з предметної області 
1) розуміння основних положень теорії, методології та практики бухгалтерського обліку; 

2) знання принципів ведення бухгалтерською обліку, порядку бухгалтерського 
відображення господарських процесів та складання фінансової звітності; 

3) розуміння особливостей формування та реалізації облікової політики суб‟єктів 
господарювання,  організації внутрішньогосподарського контролю та аудиту; 

 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 
1) здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у процесах відображення господарської діяльності 
підприємства; 
2) здатність застосовувати фундаментальні знання до розв‟язання кількісних та якісних 

задач з аналізу економічних процесів. 
 

3. Практичні навички з предметної області 



1) уміння використовувати інформаційні технології для вирішений практичних задач у 
галузі професійної діяльності; 

2) організація та ведення первинного, аналітичного, синтетичного обліку діяльності 
суб„єктів господарювання; 
3) складання, аналіз та аудит фінансової, податкової, статистичної звітності; 

4) організація системи внутрішнього контролю за дотриманням нормативних актів з 
методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів 

підприємства. 
 
4. Загальні уміння та навички 

1) здатність критично мислити; 
2) здатність впевнено орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах обліково-

аналітичного характеру; 
3) здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 
фінансового та управлінського обліку, аналізу та аудиту. 

 
Доступ до подальшого навчання 

Бакалавр за спеціальністю «Облік і оподаткування» може продовжити навчання в 
університеті на другому рівні вищої освіти «магістр».  
 

Навчальна та виробнича практика 

Студенти мають можливість проходити практику на підприємствах  будь-якої 
організаційно-правої форми, усіх галузей і форм власності. Бази практики: ПАТ «Приват 

банк», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Енран Едвертайзінг», ПАТ Райфайзен Банк Аваль і.т.д. 
 

Перспективи працевлаштування 

Працевлаштування  можливе на  підприємствах  будь-якої організаційно-правої форми 
(комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у  яких  

випускники  працюють  на  посадах  бухгалтерів; контролерів,  помічників  аудиторів;  в  
органах державної  фіскальної  служби,  державної  фінансової інспекції  тощо,  де  

випускники  працюють  в  якості інспекторів;  у  фінансово-кредитних  установах,  де 
випускники  займають  посади  касирів,  бухгалтерів, контролерів. 
 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки  

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 

 
Вимоги до випуску 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішне складання державного 

екзамену за фахом. 
 

Форма навчання 
Денна 
 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1.1. Цикл гуманітарної підготовки 

1. Українська мова (за професійним спрямуванням) -  

2. Історія України 
3. Історія української культури 

4. Іноземна мова (англійська) 



5. Філософія 
1.2 Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

1. Політична економія 
2. Мікроекономіка 
3. Макроекономіка 

4. Історія економіки та економічної думки 
5. Математика для економістів 

6. Економіко-математичні методи та моделі 
7. Інформатика 

1.3 Цикл професійної та практичної підготовки 

1. Економіка підприємства 
2. Менеджмент 

3. Маркетинг 
4. Гроші та кредит 
5. Фінанси 

6. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 
7. Економіка праці і соціально-трудові відносини 

8. Міжнародна економіка 
9. Статистика 
10. Соціологія 

11. Регіональна економіка 
12. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) 
13. Аналіз господарської діяльності 

14. Фінансовий облік 
15. Управлінський облік 

16. Звітність і аудит підприємств 
17. Облік у бюджетних і фінансових установах 
18. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті 

19. Облік і звітність в оподаткуванні 
2. Вибіркові навчальні дисципліни 

2.1 Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1. Дисципліни за вибором навчального закладу циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки 

1. Основи екології 
2.1.2. Дисципліни за вибором навчального закладу циклу професійної та практичної 

підготовки 

1. Інвестування 
2. Ризикологія 

3. Фізичне виховання 
 

2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.1. Дисципліни за вибором студентів циклу гуманітарної підготовки 

Чотири дисципліни за вибором студента 

1. Політологія 
2. Корпоративна соціальна відповідальність  

3. Логіка 
4. Господарське та цивільне законодавство 
5. Психологія 

6. Педагогіка 
7. Правознавство 

8. Релігієзнавство 



9. Етика і естетика 
2.2.2. Дисципліни за вибором студентів циклу професійної та практичної 

підготовки 

1. Організація обліку за видами економічної діяльності 
2. Організація і методика економічного аналізу 

3. Контроль, ревізія та експертиза господарської діяльності 
4. Облік та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 

5. Інституційна економіка 
6. Національна економіка 
7. Системи технологій промисловості 

8. Державне регулювання економіки 
9. 1С: Підприємство 


