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ВСТУП 

 

Освітня програма розроблена на основі проекту Стандарту вищої освіти 

підготовки бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування 2016 р. 
Освітня програма використовується під час: 

– ліцензування спеціальності та акредитації освітньої програми; 

– складання планів освітнього процесу; 

– формування робочих програм навчальних дисциплін, практик, 

індивідуальних завдань; 
– формування індивідуальних навчальних планів студентів; 

– розроблення засобів діагностики якості вищої освіти; 
– атестації бакалаврів спеціальності 071 Облік і оподаткування; 

– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації; 
– професійної орієнтації здобувачів фаху; 

– зовнішнього контролю якості підготовки фахівців. 

Користувачі освітньої програми: 

– здобувачі вищої освіти, які навчаються в НТУ «ДП»; 

– викладачі НТУ «ДП», які здійснюють підготовку бакалаврів 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»; 

– екзаменаційна комісія спеціальності 071 Облік і оподаткування; 
– приймальна комісія НТУ «ДП». 

Освітня програма поширюється на кафедри університету, які беруть участь 

у підготовці фахівців ступеня бакалавра спеціальності 071 Облік і 

оподаткування. 
 

1 ПРОФІЛІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 
1.1 Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 

фінансово-економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Бакалавр обліку і оподаткування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, 240 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації Акредитація програми не проводилася 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, 

FQ-EHEA – перший цикл, 
ЕQF-LLL – 6 рівень 

Передумови Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності 

в неї повної загальної середньої освіти / диплома молодшого 

бакалавра (молодшого спеціаліста) 

Мова(и) викладання Українська 
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Термін дії освітньої 

програми 

Термін не може перевищувати 3 роки 10 місяців та/або період 

акредитації. Допускається коригування відповідно до змін 

нормативної бази вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.oa.nmu.org.ua. Інформаційний пакет за спеціальністю 

1.2 Мета освітньої програми 

1. Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні 

проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування в умовах 

комплексності та невизначеності під час здійснення бухгалтерської та аудиторської 

діяльності. 

1.3 Характеристика освітньої програми 

Предметна область 07 Управління та адміністрування / 071 Облік і оподаткування / 

ОПП «Облік і аудит» 

Орієнтація та освітній 

фокус освітньої 

програми 

1) Прикладна освітня програма (за умови обрання та 

опанування освітніх компонентів спеціалізації); 

2) Академічна освітня програма (за умови обрання та 
опанування освітніх компонентів академічного блоку) 

3) Спеціальна освіта з обліку   і   аудиту   за   спеціальністю 

071 Облік і оподаткування (за умови обрання та опанування 

освітніх компонентів спеціалізації); 

4) Загальна освіта з обліку і оподаткування за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування (за умови обрання та опанування 

освітніх компонентів академічного блоку). 

Ключові слова: облік, аналіз, контроль, аудит, оподаткування 

Особливості програми Навчальна, виробнича та переддипломна практики обов’язкові 

1.4 Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

1) Види економічної діяльності за класифікатором ДК 009:2010: 

Секція М, розділ 69 Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку, що включає діяльність з ведення 

бухгалтерських книг, бухгалтерського обліку й аудиту, 

складання податкових декларацій, а саме група 69.2 Діяльність у 

сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 

оподаткування. 

Цей вид діяльності включає облік комерційних операцій 

компаній та фізичних осіб, підготовку або аудит фінансових 

рахунків, перевірку рахунків та підтвердження їх точності, 

складання податкових декларацій для приватних осіб або 

підприємств, консультаційні послуги та послуги з 

представництва клієнтів у податкових органах; 

 

Секція М, розділ 70 Діяльність головних управлінь (хед-офісів), 

консультування з питань керування, що включає консультаційні 

послуги та допомогу компаніям та іншим організаціям з питань 

управління, стратегічного й організаційного планування; 

фінансового   планування   та   планування   бюджету;   кадрової 
політики, встановлення порядку та планування; планування 

http://www.oa.nmu.org.ua/
http://evrovektor.com/kved/2010/450/Dijalnist-u-sferi-buhgalterskogo-obliku-j-auditu-konsultuvannja-z-pitan-opodatkuvannja
http://evrovektor.com/kved/2010/450/Dijalnist-u-sferi-buhgalterskogo-obliku-j-auditu-konsultuvannja-z-pitan-opodatkuvannja
http://evrovektor.com/kved/2010/450/Dijalnist-u-sferi-buhgalterskogo-obliku-j-auditu-konsultuvannja-z-pitan-opodatkuvannja
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 виробництва; забезпечення контролю, а саме група 70.2 

Консультування з питань керування, клас 70.22 Консультування 

з питань комерційної діяльності й керування. 

Цей вид діяльності включає надання консультаційних 

послуг, управлінської та організаційної підтримки компаніям та 

іншим організаціям з питань керування, корпоративного 

стратегічного й оперативного планування, визначення напрямів 

розвитку бізнесу, управління змінами, зниження собівартості та 

інших фінансових питань, кадрової політики, стратегії виплат 

компенсацій і пенсій, планування виробництва та контролю. 

Надання комерційних послуг може включати консультування, 

управлінську й організаційну підтримку компаній і громадських 

організацій відносно: методики бухгалтерського обліку та 

правил, програм ведення звітності, процедур контролю 

виконання кошторису; консультування та підтримки компаній і 

громадських організацій у сфері планування, організаційних 

заходів, забезпечення ефективності та контролю, забезпечення 
інформації з питань управління тощо; 

Подальше навчання Можливість навчання за кваліфікаційними рівнями: 

HPK України – 8 рівень, 

FQ-EHEA – другий цикл, 

EQF-LLL – 7 рівень 

1.5 Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно- 
орієнтоване навчання 

Оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

рейтинговою шкалою (прохідні бали 60…100) та за 

конвертаційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», 

«незадовільно»), що використовується для перенесення 

кредитів. 

 

Оцінювання включає весь спектр контрольних процедур у 

залежності від компетентністних характеристик (знання, 

уміння, комунікація, автономність і відповідальність) та 

результатів навчання, досягнення яких контролюється. 

 

Результати навчання студента, що відображають досягнутий 

ним рівень компетентностей відносно очікуваних, 

ідентифікуються та вимірюються під час контрольних заходів 

за допомогою критеріїв, що корелюються з дескрипторами 

Національної рамки кваліфікацій і характеризують 

співвідношення вимог до рівня компетентностей і показників 

оцінки за рейтинговою шкалою. 

 

Підсумковий контроль з навчальних дисциплін здійснюється за 

результатами поточного контролю або/та оцінюванням 

виконання комплексної контрольної роботи або/та усних 
відповідей. 

Форма випускної 

атестації 

Атестація здобувачів   вищої   освіти   здійснюється   у   формі 

публічного захисту кваліфікаційної роботи бакалавра. 

http://evrovektor.com/kved/2010/450/Dijalnist-u-sferi-buhgalterskogo-obliku-j-auditu-konsultuvannja-z-pitan-opodatkuvannja
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 Робота перевіряється на наявність плагіату згідно з 

процедурою, визначеною системою забезпечення якості 

освітньої діяльності університету. 

Захист кваліфікаційної роботи відбувається прилюдно на 

засіданні екзаменаційної комісії. 

1.6 Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Специфічні 

характеристики 

кадрового забезпечення 

Стажування на підприємствах у бухгалтеріях, в аудиторських 

фірмах та в органах Державної фіскальної служби України 

Специфічні 

характеристики 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Наявність спеціалізованих комп’ютерних класів з встановленим 

спеціалізованим програмним забезпеченням 

Специфічні 

характеристики 

інформаційного та 

навчально-методичного 

забезпечення 

Наявність навчально-методичного забезпечення практик 

1.7 Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

- 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

- 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

- 
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2 НОРМАТИВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Інтегральна компетентність бакалавра зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування - здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі 

професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів 

економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

 

2.1 Загальні компетентності 

 
Шифр Компетентності 

1 2 

ЗК1 Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих знань. 

ЗК2 Здатність до аналізу та синтезу інструментарію виявлення проблем та прийняття 
рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗК3 Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог професійної 
дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК4 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК6 Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК7 Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих знань в 
широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному житті. 

ЗК8 Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗК9 Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. 

ЗК10 Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження 
навколишнього середовища. 

ЗК11 Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

 

2.2 Спеціальні (фахові) компетентності 

 

Узагальнений об’єкт професійної діяльності – теоретичні, методичні, 

організаційні та практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання. 
 

 
 

Шифр Компетентності 
1 2 

СК1 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. 

СК2 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління 
діяльністю підприємства. 

СК3 Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження 

економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 
завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні. 

СК4 Здатність   до   відображення   відомостей   про   господарські   операції   суб’єктів 
господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 
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1 2 

 узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 
осіб, що приймають рішення. 

СК5 Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній 
діяльності суб’єктів господарювання. 

СК6 Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 
аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК7 Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих 
інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

СК8 Здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку управління 

підприємством з використанням сучасного технічного та методичного 

інструментарію. 

СК9 Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання 
аудиторських послуг. 

СК10 Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління 

підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки 

результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і 

стандартів, підвищення відповідальності. 

СК11 Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів. 

СК12 Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку. 

 

3 ВИБІРКОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 

3.1 Блок 1 

 
Шифр Компетентності 

1 2 

ВК1.1 Здатність здійснювати фінансовий контроль на основі аналізу фінансової 
звітності. 

ВК1.2 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління та застосовувати основні методики проведення аудиту бюджетних 
установ. 

ВК1.3 Здатність до відображення відомостей про господарські операції у фінансовому та 

управлінському обліку, а також до проведення аудиту з урахуванням галузевої 
специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

ВК1.4 Здатність надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 

пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою 
інвестиційної стратегії підприємств. 

ВК1.5 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 
управління та застосовувати спеціальні методики проведення аудиту банків. 

ВК1.6 Здатність вести фінансовий облік та здійснювати нарахування податків на операції 
інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. 

ВК1.7 Здатність надавати консалтингові послуги з обліку та оподаткування суб’єктам 
малого підприємництва. 

ВК1.8 Здатність до здійснення облікових операцій, складання фінансової та податкової 

звітності, а також перевірки та контролю зовнішньо-економічної діяльності 
підприємств. 
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ВК1.9 Здатність надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 

пов’язані із наданням правової допомоги під час ведення господарської діяльності. 

ВК1.10 Здатність до обліку, оподаткування та аудиту операцій підприємств, пов’язаних з 

виплатою заробітної плати, відпустками, прийомом та звільненням працівників, 

лікарняними та іншими соціальними виплатами. 

ВК1.11 Здатність до фахової участі під час проведення судово-бухгалтерської експертизи. 

ВК1.12 Здатність надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 
пов’язані із управлінням фінансами підприємств. 

 

3.2 Блок 2 

 
Шифр Компетентності 

1 2 

ВК2.1 Здатність здійснювати внутрішню перевірку даних фактичних господарських 

операцій та показників різних внутрішніх звітів з даними бухгалтерського обліку 

і показників фінансової звітності, а також з положеннями нормативних актів та 

іншими даними, отриманими в результаті галузевого бенчмаркінгу. 

ВК2.2 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для внутрішнього 
управлінського аналізу діяльності бюджетних установ. 

ВК2.3 Здатність до відображення відомостей про господарські операції в фінансовому та 

управлінському обліку, а також до проведення аудиту з урахуванням галузевої 
специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

ВК2.4 Здатність здійснювати оцінку активів, їх облік і оподаткування на підприємствах 
з урахуванням показників світових фінансових та валютних ринків. 

ВК2.5 Здатність контролювати реалізацію інвестиційних проектів підприємств у частині 
дотримання проектних фінансових показників інвестицій. 

ВК2.6 Здатність проводити аудит та аналіз діяльності банків та інших фінансово- 
кредитних установ. 

ВК2.7 Здатність надавати консалтингові послуги з обліку та оподаткування. 

ВК2.8 Здатність до здійснення облікових операцій та складання фінансової звітності 
щодо зовнішньо-економічної діяльності підприємств. 

ВК2.9 Здатність здійснювати операції з нарахування та сплати податків у межах чинного 
законодавства з урахуванням галузевої специфіки підприємств. 

ВК2.10 Здатність застосовувати норми трудового законодавства під час обліку та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ВК2.11 Здатність об’єктивно та справедливо оцінювати вартість майна підприємств. 

ВК2.12 Здатність аналізувати   фінансову   діяльність   та   надавати   експертну   оцінку 
фінансовій стратегії підприємств. 

 

4 НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У 

ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Кінцеві, підсумкові та інтегративні результати навчання бакалавра зі 

спеціальності 071 Облік і оподаткування, що визначають нормативний зміст 

підготовки і корелюються з переліком загальних і спеціальних компетентностей 

подано нижче. 
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Шифр Результати навчання 

1 2 

Загальні результати навчання 

ЗР1 Засвоювати нові знання та застосовувати їх у практичній діяльності. 

ЗР2 Аналізувати та синтезувати інструментарій виявлення проблем та прийняття 
рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 

ЗР3 Працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог професійної дисципліни, 
планування та управління часом. 

ЗР4 Цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність. 

ЗР5 Діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗР6 Бути критичним та самокритичним. 

ЗР7 Мислити гнучко та компетентно застосовувати набуті знання в широкому діапазоні 
практичної роботи за фахом та повсякденному житті. 

ЗР8 Спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 

ЗР9 Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. 

ЗР10 Здійснювати безпечну діяльність, прагнути до збереження навколишнього 
середовища. 

ЗР11 Презентувати результати проведених досліджень. 

Спеціальні результати навчання 

СР1 Демонструвати базові   знання   та   розуміння   економічних   категорій,   законів, 

причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

СР2 Знати місце   і   значення   облікової,   аналітичної,   контрольної,   податкової   та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково- 

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій. 

СР3 Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

СР4 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію 

для прийняття управлінських рішень. 

СР5 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 

СР6 Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій 

різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності. 

СР7 Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на 

підприємствах. 

СР8 Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково- 

аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм 
управління підприємством. 

СР9 Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту. 

СР10 Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних 

організаційно-правових форм власності. 

СР11 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

СР12 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 
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СР13 Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, 

необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній 

професії. 

СР14 Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві. 

СР15 Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і 
спілкування у професійній діяльності. 

СР16 Вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати 

повагу до індивідуального та культурного різноманіття. 

СР17 Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному 
та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду. 

СР18 Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку 

життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього 
середовища. 

СР19 Виконувати професійні   функції   з   урахуванням   вимог   трудової   дисципліни, 
планування та управління часом. 

 

5 ВИБІРКОВИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

5.1 Блок 1 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

1 2 3 

ВК1.1 ВР1.1 Здійснювати фінансовий контроль на основі аналізу фінансової 
звітності. 

ВК1.1 ВР1.1 Формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління та застосовувати основні методики проведення аудиту 

бюджетних установ. 

ВК1.3 ВР1.3 Відображати відомості про господарські операції в фінансовому та 

управлінському   обліку,   а   також проводити аудит з урахуванням 

галузевої специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

ВК1.4 ВР1.4 Надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 

пов’язані із залученням фінансування, розподілом прибутку, розробкою 
інвестиційної стратегії підприємств. 

ВК1.5 ВР1.5 Формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління та застосовувати спеціальні методики проведення аудиту 
банків. 

ВК1.6 ВР1.6 Вести фінансовий   облік   та здійснювати   нарахування   податків   на 
операції інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. 

ВК1.7 ВР1.7 Надавати консалтингові послуги з обліку та оподаткування суб’єктам 
малого підприємництва. 

ВК1.8 ВР1.8 Здійснювати облікові операції, складати фінансову та податкову 

звітність, а також перевіряти та контролювати зовнішньо-економічну 
діяльність підприємств. 

ВК1.9 ВР1.9 Надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 

пов’язані із наданням правової допомоги під час ведення господарської 
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1 2 3 

  діяльності. 

ВК1.10 ВР1.10 Обліковувати,    оподатковувати     та     проводити     аудит     операцій 

підприємств, пов’язаних з виплатою заробітної плати, відпустками, 

прийомом та звільненням працівників, лікарняними та іншими 

соціальними виплатами. 

ВК1.11 ВР1.11 Брати фахову участь у проведенні судово-бухгалтерської експертизи. 

ВК1.12 ВР1.12 Надавати неаудиторські послуги у межах аудиторської діяльності, 
пов’язані із управлінням фінансами підприємств. 

 

5.2 Блок 2 

 
Шифр 

комп. 

Шифр 

РН 
Результати навчання 

1 2 3 

ВК2.1 ВР2.1 Здійснювати внутрішню перевірку даних фактичних господарських 

операцій та показників різних внутрішніх звітів з даними 

бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності, а також з 

положеннями нормативних актів та іншими даними, отриманими в 
результаті галузевого бенчмаркінгу. 

ВК2.2 ВР2.2 Формувати обліково-аналітичну інформацію для внутрішнього 
управлінського аналізу діяльності бюджетних установ. 

ВК2.3 ВР2.3 Відображати відомості про господарські операції в фінансовому та 

управлінському обліку, а також проводити аудит з урахуванням 
галузевої специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

ВК2.4 ВР2.4 Здійснювати оцінку активів, облік і оподаткування на підприємствах з 
урахуванням показників світових фінансових та валютних ринків. 

ВК2.5 ВР2.5 Контролювати реалізацію інвестиційних проектів підприємств у частині 
дотримання проектних фінансових показників інвестицій. 

ВК2.6 ВР2.6 Проводити аудит та аналіз діяльності банків та інших фінансово- 
кредитних установ. 

ВК2.7 ВР2.7 Надавати консалтингові послуги з обліку та оподаткування. 

ВК2.8 ВР2.8 Здійснювати облікові операції та складати фінансову звітність щодо 
зовнішньо-економічної діяльності підприємств. 

ВК2.9 ВР2.9 Здійснювати операції з нарахування та сплати податків у межах чинного 
законодавства з урахуванням галузевої специфіки підприємств. 

ВК2.10 ВР2.10 Застосовувати норми   трудового   законодавства   під   час   обліку   та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ВК2.11 ВР2.11 Оцінювати вартість майна підприємств. 

ВК2.12 ВР2.12 Аналізувати фінансову діяльність та надавати експертну оцінку 
фінансовій стратегії підприємств. 

 

6 РОЗПОДІЛ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНІМИ 

КОМПОНЕНТАМИ 
 

Шифр 

РН 

 

Результати навчання 
Найменування освітніх 

компонентів 

1 2 3 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 
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ЗР1 Засвоювати нові знання та застосовувати їх у 

практичній діяльності. 
• Вступ до спеціальності; 

• Основи наукових досліджень 

ЗР2 Аналізувати та синтезувати інструментарій 

виявлення проблем та прийняття рішень для 

їх розв’язання на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів. 

• Вступ до спеціальності; 

• Основи наукових досліджень; 

• Вища математика; 

• Теорія ймовірності та математична 
статистика; 

• Дипломування 

• Правознавство 

ЗР3 Працювати самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної дисципліни, 

планування та управління часом. 

• Вступ до спеціальності; 

• Навчальна практика; 

• Менеджмент 

ЗР4 Цінувати та   поважати різноманітність та 

мультикультурність. 
• Цивілізаційні процеси в 

українському суспільстві; 

• Ціннісні компетенції фахівця; 

• Менеджмент 

ЗР5 Діяти на основі етичних міркувань (мотивів). • Вступ до спеціальності; 

• Ціннісні компетенції фахівця; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Курсова робота з фінансового 

обліку; 

• Аудит; 

• Курсова робота з аудиту; 

• Навчальна практика; 

• Менеджмент 

ЗР6 Бути критичним та самокритичним. • Вступ до спеціальності; 

• Основи наукових досліджень; 

• Ціннісні компетенції фахівця; 

• Навчальна практика; 

• Перша та друга виробничі 

практики; 

• Дипломування 

ЗР7 Мислити гнучко та компетентно 

застосовувати набуті знання в широкому 

діапазоні практичної роботи за фахом та 
повсякденному житті. 

• Всі дисципліни та практики 

ЗР8 Спілкуватися державною та іноземними 

мовами як усно, так і письмово. 
• Українська мова; 

• Іноземна мова професійного 
спрямування (англійська/ німецька/ 

французька) 

ЗР9 Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології. 
• Інформаційна обробка облікових 

даних; 

• Інформаційні системи і технології в 

обліку та оподаткуванні 

ЗР10 Здійснювати безпечну діяльність, прагнути 

до збереження навколишнього середовища. 
• Цивільна безпека; 

• Фізична культура і спорт 
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ЗР11 Презентувати результати проведених 

досліджень. 
• Вступ до спеціальності; 

• Основи наукових досліджень; 

• Дипломування; 

• Всі види практик; 

• Аудит; 

• Курсова робота з аудиту; 

• Управлінський облік; 

• Звітність підприємств; 

• Курсова робота з звітності 

підприємств; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2 

• Курсова робота з фінансового 

обліку; 

СР1 Демонструвати базові знання та розуміння 

економічних категорій, законів, причинно- 

наслідкових та функціональних зв’язків, які 

існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем. 

• Мікроекономіка; 

• Макроекономіка; 

• Вища математика 

• Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

СР2 Знати місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств, установ, 

організацій. 

• Вступ до спеціальності; 

• Економіка підприємства; 

• Оперативний облік; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Курсова робота з фінансового 
обліку; 

• Аудит; 

• Курсова робота з аудиту; 

• Теорія оподаткування; 

• Управлінський облік; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 

державний 

СР3 Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

• Вступ до спеціальності; 

• Оперативний облік; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Курсова робота з фінансового 

обліку; 

• Аудит; 

• Курсова робота з аудиту; 

• Теорія бухгалтерського обліку; 

• Теорія оподаткування; 

• Управлінський облік; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 

державний 

СР4 Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств, установ, організацій та 

• Аудит; 

• Курсова робота з аудиту; 

• Звітність підприємств; 
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 інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень. 
• Курсова робота з звітності 

підприємств; 

• Управлінський облік; 

• Курсова робота з управлінського 

обліку; 

• Облік і звітність в оподаткуванні; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Курсова робота з фінансового 
обліку; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР5 Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

• Оперативний облік; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Аудит; 

• Теорія бухгалтерського обліку; 

• Теорія оподаткування; 

• Управлінський облік; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 

державний; 

• Облік і звітність в оподаткуванні; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР6 Демонструвати розуміння особливостей 

практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування 

діяльності підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, 

організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності. 

• Оперативний облік; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Аудит; 

• Теорія бухгалтерського обліку; 

• Теорія оподаткування; 

• Управлінський облік; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 

державний; 

• Облік і звітність в оподаткуванні; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР7 Знати механізм функціонування бюджетно- 

податкової системи України та враховувати її 

особливості з метою організації обліку та 

формування звітності на підприємствах. 

• Теорія оподаткування; 

• Звітність підприємств; 

• Облік і звітність в оподаткуванні; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР8 Обґрунтовувати ефективність прийняття 

рішення з використанням обліково- 

аналітичної інформації та розуміти 

організаційно-економічний механізм 

управління підприємством. 

• Аудит; 

• Управлінський облік; 

• Економіка підприємства; 

• Оперативний облік; 

• Менеджмент; 
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  • Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР9 Використовувати теоретичні, організаційні та 

методичні засади аудиту. 
• Аудит; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 
державний; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР10 Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та контролю використання на рівні 

держави та підприємств різних організаційно- 

правових форм власності. 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 

державний; 

• Аудит; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Управлінський облік; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР11 Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 

• Інформаційна обробка облікових 

даних; 

• Інформаційні системи і технології в 

обліку та оподаткуванні 

СР12 Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння 

їх ринкового позиціонування. 

• Мікроекономіка; 

• Економіка підприємства; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР13 Володіти базовими знаннями 

фундаментальних розділів математики в 

обсязі, необхідному для застосовування 

економіко-математичних методів у обраній 
професії. 

• Вища математика; 

• Теорія ймовірностей та 

математична статистика 

СР14 Демонструвати навички володіння 

загальнонауковими та спеціальними 

методами дослідження економічних явищ і 

процесів на підприємстві. 

• Основи наукових досліджень; 

• Вища математика; 

• Теорія ймовірностей та 
математична статистика; 

• Інформаційні системи і технології в 

обліку та оподаткуванні; 

• Інформаційна обробка облікових 

даних; 

• Оперативний облік; 

• Управлінський облік; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР15 Володіти та застосовувати знання іноземної 

мови для формування ділових паперів і 

спілкування у професійній діяльності. 

• Іноземна мова професійного 

спрямування (англійська/ німецька/ 

французька) 

СР16 Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді. Проявляти самостійність і 

відповідальність у роботі, професійну повагу 

до етичних принципів, демонструвати повагу 

до індивідуального та культурного 

• Менеджмент; 

• Ціннісні компетенції фахівця; 

• Контроль: незалежний, внутрішній, 
державний; 

• Аудит; 
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 різноманіття. • Курсова робота з аудиту; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Курсова робота з фінансового 

обліку; 

• Управлінський облік; 

• Курсова робота з управлінського 
обліку; 

• Навчальна практика; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР17 Аналізувати розвиток системи і моделей 

бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях з урахуванням 

професійного світогляду. 

• Теорія бухгалтерського обліку; 

• Оперативний облік; 

• Фінансовий облік; 

• Фінансовий облік 2; 

• Управлінський облік; 

• Перша, друга виробничі практики; 

• Дипломування 

СР18 Дотримуватися здорового способу життя, 

виявляти турботу про здоров’я і безпеку 

життєдіяльності співробітників, прагнення до 

збереження навколишнього середовища. 

• Цивільна безпека; 

• Фізична культура і спорт 

СР19 Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог трудової дисципліни, 

планування та управління часом. 

• Всі дисципліни навчального плану; 

• Всі види практик 

2 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

2.1 Блок 1 

ВР1.1 Здійснювати фінансовий контроль на основі 

аналізу фінансової звітності. 
• Аудит фінансової звітності 

ВР1.2 Формувати обліково-аналітичну інформацію 

для ефективного управління та застосовувати 

основні методики проведення аудиту 
бюджетних установ. 

• Бухгалтерський облік в бюджетних 

установах 

ВР1.3 Відображати відомості про господарські 

операції в фінансовому та управлінському 

обліку, а також проводити аудит з 

урахуванням галузевої специфіки діяльності 

суб’єктів господарювання. 

• Бухгалтерський облік в галузях 

економічної діяльності 

ВР1.4 Надавати неаудиторські послуги у межах 

аудиторської діяльності, пов’язані із 

залученням фінансування, розподілом 

прибутку, розробкою інвестиційної стратегії 

підприємств. 

• Гроші та кредит 

ВР1.5 Формувати обліково-аналітичну інформацію 

для ефективного управління та застосовувати 

спеціальні методики проведення аудиту 
банків. 

• Облік і аудит в банках 

ВР1.6 Вести фінансовий облік та здійснювати 

нарахування податків  на  операції 
• Облік і оподаткування інноваційної 

та інвестиційної діяльності 
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 інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств. 

 

ВР1.7 Надавати консалтингові послуги з обліку та 

оподаткування суб’єктам малого 

підприємництва. 

• Облік і оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва 

ВР1.8 Здійснювати облікові операції, складати 

фінансову та податкову звітність, а також 

перевіряти та контролювати зовнішньо- 

економічну діяльність підприємств. 

• Облік, аудит та оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності 

ВР1.9 Надавати неаудиторські послуги у межах 

аудиторської діяльності, пов’язані із 

наданням правової допомоги під час ведення 

господарської діяльності. 

• Основи права для бухгалтерів 

ВР1.10 Обліковувати, оподатковувати та проводити 

аудит операцій підприємств, пов’язаних з 

виплатою заробітної плати, відпустками, 

прийомом та звільненням працівників, 

лікарняними та іншими соціальними 

виплатами. 

• Соціальний захист працівника 

ВР1.11 Брати фахову участь у проведенні судово- 

бухгалтерської експертизи. 
• Судово-бухгалтерська експертиза 

ВР1.12 Надавати неаудиторські послуги у межах 

аудиторської діяльності, пов’язані із 
управлінням фінансами підприємств. 

• Фінанси підприємств 

2.2 Блок 2 

ВР2.1 Здійснювати фінансовий контроль на основі 
аналізу фінансової звітності. 

• Аудит фінансової звітності 

ВР2.2 Формувати обліково-аналітичну інформацію 

для внутрішнього управлінського аналізу 

діяльності бюджетних установ. 

• Бухгалтерський облік і аналіз в 

бюджетних установах 

ВР2.3 Відображати відомості про господарські операції 

в фінансовому та управлінському обліку, а також 

проводити аудит з урахуванням галузевої 
специфіки діяльності суб’єктів господарювання. 

• Бухгалтерський облік в галузях 
народного господарства 

ВР2.4 Здійснювати    оцінку     активів,     облік     і 

оподаткування на підприємствах з 

урахуванням показників світових фінансових 

та валютних ринків. 

• Гроші, грошові звернення, 
світова валюта 

ВР2.5 Контролювати реалізацію інвестиційних 

проектів підприємств у частині дотримання 

проектних фінансових показників інвестицій. 

• Контролінг інвестицій 

ВР2.6 Проводити аудит та аналіз діяльності банків 
та інших фінансово-кредитних установ. 

• Аудит і аналіз у банках 

ВР2.7 Надавати консалтингові послуги з обліку та 

оподаткування. 
• Консалтинг з обліку, аудиту та 

оподаткування 

ВР2.8 Здійснювати облікові операції та складати 

фінансову звітність щодо зовнішньо- 

економічної діяльності підприємств. 

• Облік зовнішньоекономічної 
діяльності 

ВР2.9 Здійснювати операції з нарахування та сплати 

податків у межах чинного законодавства з 
• Особливості сучасного 

податкового законодавства 
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1 2 3 

 урахуванням галузевої специфіки 
підприємств. 

 

ВР2.10 Застосовувати норми трудового 

законодавства під час обліку та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств. 

• Трудове законодавство 

ВР2.11 Оцінювати вартість майна підприємств. • Оцінка вартості майна 

підприємства 

ВР2.12 Аналізувати фінансову діяльність та надавати 

експертну оцінку фінансовій стратегії 

підприємств. 

• Фінанси і фінансова діяльність 
підприємства 
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7 РОЗПОДІЛ ОБСЯГУ ПРОГРАМИ ЗА ОСВІТНІМИ КОМПОНЕНТАМИ 
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1 2 3 4 5 6 

1 НОРМАТИВНА ЧАСТИНА 180    

1.1 Цикл загальної підготовки 31,0    

З1 Іноземна мова для професійної діяльності (англійська / 
німецька / французька) 

6,0 іс ІнМов 1;2;3;4 

З2 Правознавство 3,0 іс ЦГтаЕП 6 

З3 Українська мова 3,0 іс ФМК 2 

З4 Фізична культура і спорт 6,0 дз ФВС 1;2;3;4 
5;6;7;8 

З5 Цивілізаційні процеси в українському суспільстві 3,0 дз ІПТ 4 

З6 Цивільна безпека 4,0 дз АОП 14 

З7 Ціннісні компетенції фахівця 6,0 іс ФП 7;8 

1.2 Цикл спеціальної підготовки 179    

1.2.1 Базові дисципліни за галуззю знань 18,0    

Б1 Вища математика 5,0 іс ЕЕтаЕК 1;2 

Б2 Макроекономіка 4,0 іс ЕТтаМЕВ 5;6 

Б3 Мікроекономіка 4,0 іс ЕТтаМЕВ 3;4 

Б4 Теорія ймовірностей та математична статистика 5,0 іс ЕЕтаЕК 3;4 

1.2.2 Фахові дисципліни за спеціальністю 101    

Ф1 Аудит 8,5 іс ОіА 9;10;11; 
12 

Ф1.1 Курсова робота з аудиту 0,5 дз ОіА 12 

Ф2 Вступ до спеціальності 3,0 дз ОіА 1;2 

Ф3 Економіка підприємства 3,0 іс ЕП 7 

Ф4 Звітність підприємств 5,5 іс ОіА 9;10 

Ф4.1 Курсова робота з звітності підприємств 0,5 дз ОіА 10 

Ф5 Інформаційна обробка облікових даних 7,0 дз ОіА 1;2;3 

Ф6 Інформаційні системи і технології в обліку та 
оподаткуванні 

6,0 іс ОіА 5;6;7 

Ф7 Контроль: незалежний, внутрішній, державний 11,0 іс ОіА 13;14;15 

Ф8 Менеджмент 4,0 іс М 13 

Ф9 Облік і звітність в оподаткуванні 8,0 іс ОіА 9;10;11; 
12 

Ф10 Оперативний облік 10,0 іс ОіА 1;2;3 

Ф11 Основи наукових досліджень 3,0 дз ОіА 15 

Ф12 Теорія бухгалтерського обліку 5,0 дз ОіА 3;4 

Ф13 Теорія оподаткування 3,0 дз ОіА 7 

Ф14 Управлінський облік 11,5 іс ОіА 13;14;15 

Ф14.1 Курсова робота з управлінського обліку 0,5 дз ОіА 15 

Ф15 Фінансовий облік 5,0 іс ОіА 5;6 

Ф16 Фінансовий облік 2 5,5 іс ОіА 7;8 

Ф16.1 Курсова робота з фінансового обліку 0,5 дз ОіА 8 

1.2.3 Практична підготовка за спеціальністю 30,0    

П1 Дипломування 9,0 - ОіА 16 
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1 2 3 4 5 6 
П2 Друга виробнича практика 6,0 дз ОіА 12 

П3 Навчальна практика 6,0 дз ОіА 4 

П4 Переддипломна практика 3,0 дз ОіА 16 

П5 Перша виробнича практика 6,0 дз ОіА 8 
 ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 60    

2.1 Блок 1 60    

В1.1 Аудит фінансової звітності 4,0 іс ОіА 11 

В1.2 Бухгалтерський облік в бюджетних установах 6,0 дз ОіА 9;10 

В1.3 Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності 5,0 дз ОіА 5;6 

В1.4 Гроші та кредит 6,0 іс ЕАтаФ 8 

В1.5 Облік і аудит в банках 6,0 дз ОіА 11;12 

В1.6 Облік і оподаткування інноваційної та інвестиційної 
діяльності 

4,0 іс ОіА 5;6 

В1.7 Облік та оподаткування суб’єктів малого 
підприємництва 

6,0 дз ОіА 11;12 

В1.8 Облік, аудит та оподаткування зовнішньоекономічної 
діяльності 

3,0 іс ОіА 14 

В1.9 Основи права для бухгалтерів 8,0 дз ОіА 13;14;15 

В1.10 Соціальний захист працівника 5,0 дз ОіА 12 

В1.11 Судово-бухгалтерська експертиза 3,0 дз ОіА 15 

В1.12 Фінанси підприємств 4,0 іс ЕАтаФ 12 

2.2 Блок 2 60    

В2.1 Аудит фінансової звітності 4,0 іс ОіА 11 

В2.2 Бухгалтерський облік і аналіз в бюджетних установах 6,0 дз ОіА 9;10 

В2.3 Бухгалтерський облік в галузях народного 
господарства 

5,0 дз ОіА 5;6 

В2.4 Гроші, грошові звернення, світові валюти 6,0 іс ЕАтаФ 8 

В2.5 Контролінг інвестицій 4,0 іс ОіА 8 

В2.6 Аудит і аналіз у банках 6,0 дз ОіА 9;10 

В2.7 Консалтинг з обліку, аудиту та оподаткування 6,0 дз ОіА 11;12 

В2.8 Облік зовнішньоекономічної діяльності 3,0 дз ОіА 14 

В2.9 Особливості сучасного податкового законодавства 8,0 дз ОіА 13;14;15 

В2.10 Трудове законодавство 5,0 дз ОіА 12 

В2.11 Оцінка вартості майна підприємства 3,0 дз ОіА 15 

В2.12 Фінанси і фінансова діяльність підприємства 4,0 іс ЕАтаФ 12 

 Разом за нормативною частиною та вибірковим 

блоком 

240 - - - 

 

Примітка: 

Позначення кафедр, яким доручається викладання дисциплін: ІнМов – іноземних мов; 

ЦГтаЕП – цивільного, господарського та екологічного права; ФМК – філології та мовної 

комунікації; ФВС – фізичного виховання та спорту; ІПТ – історії та політичної теорії; АОП – 

аерології та охорони праці; ЕЕтаЕК – електронної економіки та економічної кібернетики; 

ЕТтаМЕВ – економічної теорії та міжнародних економічних відносин; ФП – філософії та 

педагогіки; ОіА – обліку і аудиту; ЕП – економіки підприємства; М – менеджменту; ЕАтаФ – 

економічного аналізу та фінансів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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8 СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 

Послідовність навчальної діяльності здобувача за денною формою 

навчання подана нижче. 

 

8.1 Освітні компоненти нормативної частини та блоку 1 
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Шифри освітніх компонентів 
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Кількість навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 
протягом 
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у
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о
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у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, З4, Б1, Ф2, Ф5, Ф10 60 6 7 12 

2 З1, З3, З4, Б1, Ф2, Ф5, Ф10 7 

2 3 З1, З4, Б3, Б4, Ф5, Ф10, Ф12 7 9 

4 З1, З4, З5, Б3, Б4, Ф12, П3 7 

2 3 5 З4, Б2, Ф6, Ф15, В1.3 60 5 6 14 

6 З2, З4, Б2, Ф6, Ф15, В1.3 6 

4 7 З4, Ф3, Ф6, Ф13, Ф16, Ф16.1, З 7 6 10 

8 З4, Б5, Ф16, Ф16.1, В1.6, В1.7, П5, З7 6 

3 5 9 Ф1, Ф1.1, Ф4, Ф4.1, Ф9, В1.2, В2.12 60 4 5 12 

10 Ф1, Ф1.1, Ф4, Ф9, В1.2, Ф4.1 5 

6 11 Ф1, Ф1.1, Ф9, В1.1, В1.5, В1.7 5 9 

12 Ф1, Ф1.1, Ф9, В1.5, В1.7, В1.10, В1.12, П2 8 

4 7 13 Ф7, Ф14, Ф14.1, В1.9, Ф8 60 4 6 11 

14 З6, Ф7, Ф14, Ф14.1, В.1.8, В.1.9 5 

8 15 Ф7, Ф14, В1.11, Ф14.1. Ф11, В1.9 6 8 

16 П4, П1 2 

 

8.2 Освітні компоненти нормативної частини та академічного блоку 
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Кількість навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 

протягом 
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у
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 З1, З4, Б1, Ф2, Ф5, Ф10 60 6 7 16 

2 З1, З3, З4, Б1, Ф2, Ф5, Ф10 7 

2 3 З1, З4, Б3, Б4, Ф5, Ф10, Ф12 7 9 

4 З1, З4, З5, Б3, Б4, Ф12, П3 7 

2 3 5 З4, Б2, Ф6, Ф15, В2.3 60 5 6 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  6 З2, З4, Б2, Ф6, Ф15, В2.3  6   
4 7 З4, Ф3, Ф6, Ф13, Ф16, Ф16.1, З7 7 10 

8 З4, Ф16, Ф 16.1, В2.5, В2.4, З7 7 

3 5 9 Ф1, Ф4, Ф9, В2.2 60 4 5 12 

10 Ф1, Ф4, Ф4.1, Ф9, В2.2 5 

6 11 Ф1, Ф9, В2.1, В2.6, В2.7 5 9 

12 Ф1, Ф1.1, Ф9, В2.6, В2.7, В2.10, В2.12, П2 8 

4 7 13 Ф7, Ф14, В2.9, Ф8 60 4 6 11 

14 З6, Ф7, Ф14, В.2.8, В.2.9 5 

8 15 Ф7, Ф4, Ф14.1, Ф11, В2.11, В2.9 6 8 

16 П4, П1 2 
 

9 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма розроблена з урахуванням нормативних та інструктивних матеріалів 

міжнародного, галузевого та державного рівнів: 

1. Довідник     користувача      ЄКТС      [Електронний      ресурс].      URL:      http: 

//mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_ koristuvacha_ ekts.pdf 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua /laws/show/1556-18 

3. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 № 1/9–239 щодо 

використання у роботі закладів вищої освіти примірних зразків освітніх програм. 

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2017 № 600 у редакції 

наказу Міністерства освіти і науки України від «21» грудня 2017 № 1648. 

6. Проект стандарту вищої освіти підготовки бакалавра наук   зі   спеціальності 

071 «Облік та оподаткування». СВО-2018. – К.: МОН України, 2016. – 27 с. 

7. Стандарт вищої освіти Державного ВНЗ «НГУ» Проектування освітнього процесу, 

затверджений вченою радою 15.11.2016, протокол № 15. URL: 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/educ_ department/docs/ 

8 Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Ліцензійні 

умови провадження освітньої діяльності закладів освіти» зі змінами та доповненнями. 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page. 

 

Освітня програма оприлюднюється на сайті університету до початку 

прийому студентів на навчання. 

Освітня програма поширюється на всі кафедри університету та вводиться 

в дію з 1-го вересня 2018 року. 

Освітня програма підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до 

змін нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

Відповідальність за впровадження освітньої програми та забезпечення 

якості вищої освіти несе завідувач випускової кафедри та гарант освітньої 

програми. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/dovidnik_%20koristuvacha_%20ekts.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://zakon3.rada.gov.ua/%20laws/show/2145-19
http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/%20structural_divisions
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п/page
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