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Тимчасовий стандарт підготовки 

першого рівня вищої освіти, бакалавр
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

галузь знань

07 Управління та адміністрування 

спеціальністю

071 «Облік і оподаткування»

Тип диплому

ОДИНИЧНИЙ
(одиничний, подвійний, спільний)

Обсяг програми

- на базі повної загальної середньої освіти - 240 кредитів ЄКТС;

- на базі молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) -  120-180 кредитів 

ЄКТС;

Нормативний термін навчання

4 роки
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Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою, 

і вимоги до професійного відбору вступників.

1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра приймаються особи з 

повного загальною середньою освітою за результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання знань і вмінь вступників з урахуванням середнього 

бала документа про повну загальну середню освіту та балів за особливі успіхи.

2. Абітурієнт повинен засвоїти на рівні, що встановлюється навчальною 

програмою, сукупність наступних видів знань, умінь і навичок:

* володіти теоретичними знаннями і практичними навичками, які дозволятимуть 

засвоїти зміст навчання;

* вміти самостійно підвищувати свій загальноосвітній і спеціальний рівень знань;

* застосовувати одержані знання при вирішенні науково-практичних, 

інформаційно-пошукових та інших завдань;

* уміти на основі аналізу конкретних ситуацій робити висновки і приймати 

відповідні рішення, мати здібності до виконання на. високому рівні своїх 

обов’язків;

* володіти письмово й усно як мінімум однією з іноземних мов, які 

використовуються у міжнародному спілкуванні;

* вододіти сучасною технікою комп’ютерного програмування; комп’ютерною 

методикою обробки даних.

3. Абітурієнт повинен уміти. орієнтуватися у світі культури, творчо 

працювати над удосконаленням своїх культурно-освітніх знань, обґрунтовувати 

свою світоглядну та громадську позицію, аналізувати економічні проблеми, 

жити в умовах світоглядного і політичного плюралізму.

4. Абітурієнт повинен вміти працювати в колективі, діяти, враховуючи 

вимоги етики і права.

5. Відповідно до вимог ринкової економіки вступник має добре володіти 

теоретичними знаннями, чітко бачити проблеми, бути переконаним патріотом 

незалежної України.
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6. Здібності і підготовленість абітурієнтів повинні відображати світоглядні, 

гуманітарні, культурні, особистісні вимоги, які пред’являються до виховання 

майбутнього бакалавра та формування в нього професійних і спеціальних 

здібностей.

Мета програми

Оволодіння глибокими теоретичними знаннями в галузі обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування, формування умінь здійснення обліку та аналізу 

даних щодо будь-якої сфери економічної суспільної активності; набуття 

навичок та практичного досвіду комп’ютерних обчислень на основі 

професійного програмного забезпечення з обліку, аналізу та аудиту, що 

забезпечує широкий доступ до працевлаштування; підготовка фахівців, здатних 

розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Характеристики програми:

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 

категоріях, теоріях і концепціях обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для задоволення інформаційних запитів користувачів обліково- 

? чалітичної інформації;

методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи і 

процедури організації та ведення обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.

інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, 

стандартні та спеціальні галузеві програми, технології та методичний 

інструментарій обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

Основна зорієнтованість програми:

Бакалавр обліку і оподаткування має право продовжити навчання за 

другим (магістерським) рівнем освіти.

- спрямованість програми (академічна, практична, дослідницька, прикладна, 

комбінована тощо):
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комбінована (включає у себе академічну, практичну, прикладну 

підготовки й елементи дослідницької підготовки);

- відмінності від інших подібних програм (мова викладання, стажування за 

кордоном, практики тощо).

На відміну від існуючих програм підготовки фахівців з обліку та 

оподаткування акценти зроблено на:

1) взаємодоповнюючому сполученні базових елементів професійної 

підготовки — облікових, економічних, аналітичних і правових дисциплін, а 

також менеджменту та психології що дає можливість зважено та впевнено 

визначати стратегії досягнення сталого розвитку підприємства та відображення 

його з точки зору обліково-аналітичних процесів на підприємстві у 

нестабільному середовищі;

2) поєднанні класичної фундаментальної освіти та прикладного знання, 

яке формує цілісне розуміння господарчого процесу у бізнес — середовищі, та 

управлінні;

3) формування динамічного підходу до аналізу розвитку підприємництва,

, вихованню лідерів, які здатні активно діяти у сфері організації та управління на

різних рівнях національного господарства, розглядаючи його, як основну 

складову функції розвитку підприємств і підприємництва в цілому;

4) формування практичних навичок застосування отриманих знань на 

основі проведення імітаційної практики (метою практики є формування 

практичних навичок студентів щодо застосування методики обліку та 

оподаткування в умовах імітації виробничої діяльності підприємства) та 

виробничої практики (студенти кваліфікаційного рівня бакалавр протягом 

чотирьох тижнів проходять виробничу практику на діючих підприємствах).

Відмінності від інших програм: мова викладання українська, наявність 

наскрізної практики (виробнича, імітаційна).
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Таблиця 1 - Програмні компетентності

Інтегральна
компетентність

ІК. 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.

Загальні
компетентності

{

К3.1 Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 
застосування набутих знань.
К3.2 Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 
виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання 
на основі логічних аргументів та перевірених фактів.
КЗ.З Здатність працювати самостійно та в команді з 
урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та 
управління часом.
К3.4 Цінування та повага різноманітності та 
мультикул ьтурності.
К3.5 Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів).
К3.6 Здатність бути критичним та самокритичним.
К3.7 Здатність до гнучкого" мислення та компетентного 
застосування набутих знань в широкому діапазоні 
практичної роботи за фахом та повсякденному житті 
К3.8 Здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово.
К3.9 Навички використання сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій.
К3.10 Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення 
до збереження навколишнього середовища.
КЗ. 11 Здатність презентувати результати проведених 
досліджень.

Спеціальні (фахові) 
компетентності

СК.1. 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.
СК.2. Здатність формувати обліково-аналітичну 
інформацію для ефективного управління діяльністю 
підприємства.
СК.З. Здатність використовувати математичний 
інструментарій для дослідження економічних процесів, 
розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 
завдань в сфері обліку, аудиті та оподаткуванні.
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СК.4. Здатність до відображення відомостей 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.
СК.5. Здатність застосування знань права та податкового 
законодавства в практичній діяльності суб’єктів 
господарювання. ,
СК.6. Здатність проводити аналіз господарської 
діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою 
прийняття управлінських рішень.
СК.7. Здатність здійснення облікових процедур із 
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій.
СК.8. Здатність застосовувати та формувати інформаційну 
підтримку управління підприємством з використанням 
сучасного технічного та методичного інструментарію.
СК.9. Здатність застосовувати основні методики 
проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
СК.10. 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.
СК. 11. Здатність здійснювати контроль дотримання
нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 
системи оподаткування, збереження і ефективного 
використання ресурсів.
СК.12. г Здатність підтримувати належний рівень 
економічних знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку.

Програмні результати навчання

Результати
навчання

Бакалавр з обліку і оподаткування

Програмні
результати
навчання

РН.1. 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.
РН.2. Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної,
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податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченн 
користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем і 
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідаиьност 
підприємств, установ, організацій.
РН.З. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю 
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарськії 
діяльності.
РН.4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову 
статистичну звітність підприємств, установ, організацій . т< 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінськії:? 
рішень.
РН.5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу 
контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльност 
підприємств.
РН.6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійсненню 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльност 
підприємств, установ та організацій різних форм власності 
організаційно-правових форм господарювання та видів економічно 
діяльності.
РІ 1.7. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системі 
України та враховувати її особливості з метою організації обліку тг 
формування звітності на підприємствах.
РН.8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення ' 
використанням обліково-аналітичної інформації та розуміті 
організаційно-економічний механізм управління підприємством.
РН.9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засаді 
аудиту.
РН.10. Визначати напрями підвищення ефективності формуванні 
фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівн 
держави та підприємств різних організаційно-правових форіу 
власності.
РН.11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 
РН.12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємсті 
у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння йогс 
ринкового позиціонування.
РН.13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділії 
математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко 
математичних методів у обраній професії.
РН.14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими т; 
спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів н і  

підприємстві.
РН.15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови дл; 
формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності. 
РН.16. Вміти працювати як самостійно, так і в команді 
Проявляти самостійність і відповідальність у роботі, професійну 
повагу до етичних принципів, демонструвати повагу д( 
індивідуального та культурного різноманіття. __________________ _



о

РН.17. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського 
обліку на національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням 
професійного світогляду.
РН.18. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти 
турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, 
прагнення до збереження навколишнього середовища.
РН. 19.Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 

_____ _______  дисципліни, планування та управління часом._____________________

Вимоги професійних стандартів (у разі їхньої наявності).

Перелік компетентностей та програмних результатів навчання гармонізований з 

вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів 

(Іпіешаїіопаї АссоипІіп§ Есіисаііоп Зіапсіагсіз Воагсі (ІАЕ8В), які визначають 

обов’язкову наявність при підготовці професійних бухгалтерів трьох 

компонент:

• компоненти з бухгалтерського обліку, фінансів та суміжних знань (корелює з 

такими компетентностями бакалавра з обліку і оподаткування, як: «Вести облік 

та формувати звітність», «Розуміти принципи права та оподаткування» та 

«Організовувати та проваджувати аудиторську діяльність»);

• компоненти знань з теорії організації та економіки підприємств (корелює з 

такими компетентностями бакалавра з обліку і оподаткування, як: «Розуміти 

особливості функціонування бізнесу», «Аналізувати проблеми підприємства» 

та «Приймати участь в управлінні підприємством»);

компонент інформаційних технологій (корелює з визначеною у даному 

стандарті компетентністю «Використовувати інформаційні системи»).

Придатність до працевлаштування 

Фахівець підготовлений до роботи в галузі за ДК 016: 2010:

 ̂ І 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з 

ними діяльність

1 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

М 69.20 Послуги щодо бухгалтерського обліку, ведення бухгалтерських книг і 

аудиту, послуги щодо податкового консультування 

1 М 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
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М 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 

М 73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки 

М.74.90 Послуги професійні, наукові та технічні, н. в. і. у.

О 84.11 Державне управління загального характеру

О 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 

Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 

003:2010

2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

, 2411.1 Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)

2411.1 Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)

2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

2411.2 Аудитор -

2411.2 Бухгалтер-експерт

2411.2 Бухгалтер-ревізор

2411.2 Консультант з податків і зборів

2419.3 Професіонали державної служби

2419.3 Державний аудитор

2419.3 Спеціаліст-бухгалтер
і

2441.1 Наукові співробітники (економіка)

2441.1 Молодший науковий співробітник (економіка)

2441.1 Науковий співробітник (економіка)

2441.1 Науковий співробітник-консультант (економіка)

2441.2 Економісти

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності

2441.2 Економіст з договірних та претензійних робіт

2441.2 Економіст з матеріально-технічного забезпечення

2441.2 Економіст з планування

2441.2 Економіст з податків і зборів
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2441.2 Економічний радник

2441.2 Консультант з економічних питань

2441.2 Економіст із ціноутворення

і може займати первинні посади: обліковець, аналітик з інвестицій ; аналітик з 

кредитування; економетрист; економіст; економіст обчислювального 

(інформаційно-обчислювального) центру; економічний радник; оглядач з 

економічних питань; асистент бухгалтера; асистент аудитора; помічник 

керівника підприємства (установи; організації); референт; оператор 

комп’ютерного набору; оператор з уведення даних в ЕОМ (ОМ); асистент 

референта; диспетчер факультету; секретар; секретар керівника (організації, 

підприємства, установи); секретар навчальної частини (диспетчер); секретар- 

друкарка; секретар-стенографіст; конторський (офісний) службовець (облік); 

інтерв’юер; (Національний класифікатор України: «Класифікатор професій» ДК 

003:2010).

Можливості подальшого навчання

Програми на рівні освіти бакалавра за спеціальністю: 071 «Облік і 

оподаткування» головним чином призначені для підготовки до здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра зі спеціальності 071 "Облік і 

оподаткування". Цей рівень навчання завершується представленням і захистом 

кваліфікаційної роботи, що є результатом особистого дослідження 

випускника. Отже, такі програми зазвичай ґрунтуються на дослідженнях, як 

правило, керованих, хоча значною мірою самостійних, а не лише на вивченні 

курсів. Кваліфікації надають доступ до професійної діяльності з високими 

вимогами щодо академічної компетентності та до посад дослідницького 

характеру в державних установах і промисловості, а також викладацьких посад 

у закладах вищої освіти, що пропонують освітні програми нижчих рівнів.

Стиль викладання, навчання та система оцінювання:

При викладанні для активізації навчального процесу передбачено 

використання таких сучасних навчальних технологій як проблемні лекції, міні-
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лекції, робота в малих групах, дискусії, кейс-метод, студентоцентроване 

навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі 

практики у бізнесових та адміністративних підприємствах установах, 

організаціях тощо), лекції, лабораторні роботи, семінари, практичні заняття в 

малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, 

консультації із викладачами, підготовка дипломної роботи магістра.

методи оцінювання: іспити, тести, практика, контрольні, курсові та 

дипломні роботи, есе, презентації тощо.

Атестація осіб, які навчаються в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна, проводиться на основі аналізу успішності 

навчання, оцінювання якості вирішення випускниками задач діяльності, що 

передбачені даним ТСВО, та рівня сформованості компетенцій вирішувати 

задачі діяльності, які можуть виникнути.

Атестація якості підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування» щодо встановлення фактичної 

відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється 

екзаменаційною комісією Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна з даного фаху після виконання студентами у повному обсязі 

навчального плану.

Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з обліку і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснює екзаменаційна комісія.

’ Завідуючий кафедрою

Форми атестації здобувачів вищої освіти.

статистики, обліку та аудиту Соболєв В.М.

Декан
Економічного факультету Давидов О.І.


