
Профіль освітньої програми  

 

Загальна інформація 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Облік і аудит 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу 

Бакалавр, бакалавр обліку і оподаткування 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 

3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації 

- 

Цикл/рівень 
 

Перший (бакалаврський) рівень 

НРК України – 7 рівень 

FQ-EHEA – перший цикл 

ЕQF-LLL – 6 рівень 

Вимоги до рівня 

освіти вступника 

Наявність повної загальної середньої освіти 

загальні правила щодо передумов вступу 

Мова(и) викладання Українська, англійська 

Термін дії освітньої 

програми 

5 років 

Мета освітньої програми 

 Програма розроблена відповідно до місії та стратегії університету, 

спрямована на здобуття і розвиток у студентів поглиблених 

теоретичних та практичних знань, умінь та розуміння з обліку, 

аудиту і оподаткування в процесі професійної діяльності, 

формування критичного мислення та здатності до подальшого 

навчання 

Характеристика освітньої програми 

Предметна область Об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні та 

практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та 

аналізу діяльності суб'єктів господарювання; 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування; 

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 

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

оподаткування ля задоволення інформаційних запитів користувачів 

обліково-аналітичної 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. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Основний фокус спеціальна освіта області обліку і аудиті за спеціальністю Облік і 



освітньої програми 

та спеціалізації 

оподаткування  

Ключові слова: макро- та мікроекономічні події, явища, обліковий 

процес, організація контролю та аудиту, правові та податкові 

відносини, облік, аналіз, оподаткування, звітність 

Особливості 

програми 

Програма сформована як оптимальне поєднання академічних та 

професійних вимог. Орієнтована на формування у студентів 

компетентностей щодо обліку, аналізу, контролю і аудиту, 

оподаткування і звітності. 

Програма підтримується підприємствами, аудиторськими 

компаніями та у державному секторі. 

Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Бухгалтери та касири-експерти КП 3433 

Асистент бухгалтера-експерта КП 3433 

Бухгалтер 3433  20281  

Касир-експерт 3433 22935  

Подальше навчання Здобуття ступеня магістра 

Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване навчання, 

самонавчання, навчання через виробничу практику, навчання на 

основі досліджень, дистанційне навчання. Викладання у вигляді: 

мультимедійних та інтерактивних лекцій, семінарських та 

практичних занять. 

Оцінювання Формативне (письмові та усні коментарі та настанови викладачів в 

процесі, формування навичок самооцінювання) та сумативне 

(письмові іспити з навчальних дисциплін, оцінювання поточної 

роботи протягом вивчення окремих освітніх компонентів (письмові 

роботи, презентації, тестування), захист звітів з практики, захист 

курсових робіт, публічний захист бакалаврської дипломної роботи. 

Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання, визначені 

стандартом  

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 відповідальності 

підприємств 

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 на 



підприємствах 

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 

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 предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності для 

ведення здорового способу життя. 



Програмні 

результати 

навчання, визначені 

вищим навчальним 

закладом 

ВПРН 20 Розуміти та використовувати особливості функціонування 

та розвитку фінансового ринку в різних країнах  та податкових 

систем зарубіжних країн. 

ВПРН 21 Використовувати основні нормативні акти, інструктивні 

документи, організовувати та вести бухгалтерський облік 

господарської діяльності, пов’язаної із операціями  підприємств з 

іноземними інвестиціями, спільних підприємств та представництв 

іноземних суб’єктів господарювання. 

ВПРН 22. Знати основні поняття обліку, аудиту і оподаткування та 

розуміти їх значення в господарській діяльності, вміти розрізняти 

професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками та 

визначати посадові обов’язки бухгалтера відповідно до кваліфікації, 

знати основні положення міжнародних освітніх стандартів для 

професійних бухгалтерів. 

ВПРН 23. Знати нормативні, методичні документи щодо ведення 

бухгалтерського обліку, правила оформлення первинних документів, 

порядок організації документообігу, вміти складати, приймати, 

перевіряти, групувати і обробляти первинні документи. 
ВПРН 24. Демонструвати розуміння практики здійснення обліку та 
аудиту діяльності підприємств враховуючи його особливості в 
різних країнах. Вміти обирати оптимальні методи, способи та 
прийоми здійснення облікових і аудиторських процедур і 
організувати їх виконання. 

ВПРН 25. Знати основні функції фінансів підприємства, фінансовий 

механізм діяльності підприємства, зміст і структуру ресурсів 

підприємства; фінансові аспекти розробки бізнес-плану; фінансові 

причини виникнення неплатоспроможності підприємства. Вміти 

володіти методами і прийомами оцінки фінансового стану 

підприємства, розраховувати та розподіляти прибуток підприємства, 

розробляти фінансовий план підприємства, оцінювати фінансовий 

стан підприємства; формувати фінансову стратегію підприємства. 

ВПРН 26. Демонструвати розуміння особливостей практики 

здійснення обліку та оподаткування різних видів економічної 

діяльності та формування податкової звітності підприємств  різних 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання. 

ВПРН 27. Вміння проводити процедури із перевірки первинних 

документів, звітів матеріально-відповідальних осіб, фінансової 

звітності, застосовувати методику дослідження документів, 

розробляти плани і програму ревізій; оформляти робочі документи 

та акти ревізій, приймати за результатами ревізій і перевірок 

юридично обґрунтовані і економічно правильні рішення. 

ВПРН 28. Вміти використовувати основні методи оцінки активів, 

управління оборотним капіталом; приймати рішення на підставі 

аналізу фінансової звітності; вміти оцінювати ефективність різних 

варіантів обліку активів, запропонованих МСФЗ. 

ВПРН 29. Знати законодавчу та нормативну базу бухгалтерського 

обліку операцій в іноземній валюті та міжнародних операцій; 

методику здійснення таких операцій; вміти оформляти первинні 

документи бухгалтерського обліку з операцій в іноземній валюті; 

обліковувати іноземну валюту, імпортні та експортні операції; 

здійснювати облік розрахунків з підзвітними особами; визначати 

результати від здійснення міжнародних операцій. 

ВПРН 30. Вміти збирати та систематизувати необхідну для 

проведення оцінки інформацію про об’єкт оцінки та наводити її у 

вигляді формул, моделювати наслідки управлінських рішень, 



прийнятих на основі звіту оцінювача; проводити розрахунки щодо 

визначення вартості бізнесу та об’єктів нерухомості дохідним, 

порівняльним та витратним підходами. 

ВПРН 31. Демонструвати знання та розуміння надбань історії та 

національної культури. 

ВПРН 32. Демонструвати знання та розуміння відповідальності за 

прийняття рішень у професійній діяльності та їх впливу на соціальну 

сферу 

ВПРН 33. Демонструвати знання та навички письмових та усних 

комунікацій рідною та іноземною мовами 

ВПРН 34. Демонструвати знання та навички застосування 

економічних знань в широкому діапазоні можливих місць роботи та 

повсякденному житті 

Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Основний склад викладачів освітньої програми складається з 

науково-педагогічного складу кафедр Харківського національного 

університету міського господарства имені О. М. Бекетова. Лектори, 

які викладають у рамках програми, є активними і визнаними 

вченими, які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій 

пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі 

викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності.  
Практико-орієнтований характер освітньої програми передбачає 
широку участь фахівців-практиків, що відповідають напряму 
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів 
високого рівня, включаючи ФПБАУ, Спілку аудиторів України та 
Міжнародну асоціацію з МСФЗ, що підсилює синергетичний зв’язок 
теоретичної та практичної підготовки. Керівник проектної групи та 
викладацький склад, який забезпечує її реалізацію, відповідає 
вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої 
діяльності закладів освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Навчальний процес за освітньою програмою відбувається в 

аудиторіях, обладнаних аудіовізуальною та мультимедійною 

апаратурою і необхідними технічними засобами.  

Навчальні заняття проводяться у комп’ютерних аудиторіях: 

«Моделювання рішень в аналізі і аудиті» та у спеціалізованих 

комп’ютерних навчальних аудиторіях, оснащених ліцензійними 

операційними системами від Microsoft та пакетами прикладного 

програмного забезпечення від Microsoft, програмою «M.E.Doc», 

«MASTER:Бухгалтерія». 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Облік і аудит», 

та викладачі можуть використовувати бібліотечно-інформаційний 

корпус, міжвузівську наукову бібліотеку, окремі бібліотеки та 

бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах 

університету. Також діють віртуальні електронні читальні зали. 

Інформаційні ресурси бібліотеки ХНУМГ імені О. М. Бекетова за 

освітньою програмою формуються відповідно до предметної області 

та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Студенти 

можуть отримати доступ до всіх друкованих видань різними 

мовами, включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, 

словники тощо. При цьому вони можуть переглядати літературу з 

використанням традиційних засобів пошуку в бібліотеці або 

використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Здобувачі 

вищої освіти за освітньою програмою можуть використовувати бази 

даних періодичних видань «Дебет-Кредит», «Головбух», «Все про 



бухоблік», «Податки та бухгалтерський облік» та електронного 

репозитарію ХНУМГ імені О. М. Бекетова.  

Студенти також використовують методичний матеріал, 

підготовлений викладачами: підручники, презентації за лекціями, 

конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних, 

семінарських занять, індивідуальних завдань тощо. Методичний 

матеріал може надаватись як у друкованому вигляді, так і в 

електронній формі. Для дистанційного доступу до навчально-

методичних матеріалів розроблено дистанційні курси дисциплін в 

системі дистанційного навчання ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Moodle) 

Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Харківським національним 

університетом міського господарства імені О. М. Бекетова та Групи 

Компаній «Фактор». Корпорація проводить практичну підготовку 

студентів, навчаючи їх на філіалі кафедри на базі групи компаній 

«Фактор» та надаючи місця для проходження виробничої практики 

та комплексного тренінгу.  

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади: 

1. Університет Де Пол, м. Чикаго, США, 

2. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща, 

3. Akademia Górniczo-Hutnicza imeni Stanisława Staszica (Технічний 

університет AGH, м. Краків, Польща)  

4. Організації: Польсько-українська фундація співпраці ПАУСІ, 

Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK) in 

Russia, Moscow; CRDF Global, Kiev Office; Комітет з освіти 

Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови  «Українська мова 

як іноземна» 

 


