


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

071 Облік і оподаткування 

Рівень вищої 

освіти 
Перший (бакалаврський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

 
Облік і оподаткування 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 240 

кредитів ЄКТС; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») заклад вищої 

освіти має право визнати та перезарахувати кредити ЄКТС, 

отримані в межах попередньої освітньої програми підготовки 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), обсягом не 

більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 

- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР «спеціаліст» 

заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати 

кредити ЄКТС, отримані в межах попередньої освітньої 

програми, обсягом не більше ніж 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених цим 

стандартом вищої освіти. 

Професійні 

стандарти 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.06.2019 р. № 869 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК3. Здатність працювати в команді.  

ЗК4. Здатність працювати автономно.  

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК7. Здатність бути критичним та самокритичним.  

ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК9. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  



ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.   

ЗК11. Навички використання  сучасних  інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

ЗК12. Здатність діяти  соціально відповідально та свідомо.  

ЗК13. Здатність проведення досліджень на 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 предметної 

області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

вести здоровий спосіб життя. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(ФК) 

ФК1. 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.  

ФК2. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження  соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних  завдань в сфері  обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ФК3. 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.  

ФК4. Застосовувати  знання  права  та  податкового 

законодавства  в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

ФК5. Проводити  аналіз господарської діяльності підприємства 

та  фінансовий  аналіз  з метою  прийняття управлінських 

рішень.  

ФК6. Здійснювати  облікові  процедури  із застосуванням  

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій.  

ФК7. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

ФК8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання недотримання 

ним законодавства та регулювання діяльності,  недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  

ФК9. Здійснювати  зовнішній та внутрішній  контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування.  



ФК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків.  

ФК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійно 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної,  соціальної, 

правової держави. 

Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 

1321 керівники фінансових, бухгалтерських, економічних 

підрозділів 

1475 менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 

2411 професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

2441 професіонали в галузі економіки 

3433 бухгалтери та касири-експерти 

3442 інспектори податкової служби 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

-  на базі повної загальної середньої освіти; 

- на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо- 

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст») 

- на базі освітньо-професійного ступеня -  фаховий 

молодший бакалавр  

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здобувачів  здійснюється у формі публічного 

захисту дипломної бакалаврської роботи. 

 

 


	за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»



