
071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма на першому (бакалаврському) рівні «Облік і 

оподаткування»  

Гарант програми – Нейкова Лілія Іванівна - доктор економічних наук, професор   

кафедри фінансів, факультет фінансів http://kumr.edu.ua/kafedra-finansiv//  

Галузь знань    07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність   071 «Облік і оподаткування» 

Обсяг програми   240 кредитів ЄКТС  

Тривалість програми  3 роки і 10 місяців 

Форма навчання   Денна / заочна  

 

Мета освітньо-професійної програми  
Підготовка фахівців з бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, які 

володіють глибокими знаннями та професійними компетенціями щодо забезпечення 

ефективної діяльності підприємства. 

Особливості освітньо-професійної програми 

Програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і оподаткування 

результатів діяльності підприємств чи організацій. Орієнтована на глибоку спеціальну 

підготовку сучасних фінансових менеджерів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, 

підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-

середовища. Враховує діючі вимоги до вирішення практичних питань шляхом ув'язки 

програми підготовки з сучасними всесвітньо відомими сертифікаційними програмами 

бухгалтерів (АССА, САР). 

Формує фахівців з обліку і оподаткування з новим перспективним способом 

мислення, здатних не лише застосовувати існуючі методи відображення господарських 

операцій в обліковій системі, але й створювати умови для формування якісної інформації 

для цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності на базі сучасних 

досягнень. Виконується в активному дослідницькому середовищі. Здійснюється 

сертифікація програми в системі АССА. 

Працевлаштування та конкурентні переваги випускників програми: 

Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спроможний виконувати 

професійні роботи і займати первинні посади, що визначені Національним класифікатором 

України «Класифікатор професій ДК 003:2010»: 

 3412. Страхові агенти: Агент страховий 3417. Оцінювачі та аукціоністи: Експерт-

консультант зі страхування. Оцінювач. Оцінювач (експертна оцінка майна). Оцінювач-

експерт. 

3419. Інші фахівці в галузі фахівців Інспектор  

3433. Бухгалтери та касири-експерти Асистент бухгалтера-експерта Бухгалтер. 

Касир-експерт.  

3435. Організатори діловодства Організатор діловодства (державні установи) 

Організатор діловодства (види економічної діяльності) 3439. Інші технічні фахівці в галузі 

управління Інспектор з інвентаризації Інспектор-ревізор. Інспектор. Ревізор. Молодший 

Програма передбачає вивчення широкого кола економічних систем та процесів, 

починаючи від макроекономічних (включаючи їх еволюцію) та закінчуючи 

мікроекономічними системами та процесами; ґрунтується на розумінні економічних теорій 

і законодавчо-нормативних документів. Забезпечує формування базового рівня знань та 

навичок з обліку, аудиту та оподаткуванню результатів діяльності підприємства. 

Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, аудиторів, податкових 

інспекторів, підприємців, економістів тощо. Формує фахівців з обліку, аудиту та 

оподаткуванню з творчим мисленням, здатних використовувати існуючі методи 

відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати 

різні види звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції. 
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державний інспектор. Інспектор з інвентаризації. Фахівець.  

3443. Інспектори із соціальної допомоги Інспектор з виплати пенсій Інспектор з 

призначення пенсій Інспектор з соціальної допомоги  

2411.2. Аудитори та кваліфіковані бухгалтери Аудитор Аудитор систем харчової 

безпеки Аудитор систем якості Бухгалтер Бухгалтер-експерт Бухгалтер-ревізор 

Екологічний аудитор Консультант з податків і зборів  

3442. Інспектори податкової служби Державний податковий інспектор. Ревізор-

інспектор податковий.  

3449. Інші державні інспектори Інспектор державний. Інспектор цін. Інспектор з 

експорту. Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми 

(поглиблено на підприємствах залізничного транспорту, промисловості та послуг, 

підприємствах з іноземними інвестиціями)  

Можливості професійної сертифікації, доступні в Україна:  

• Абревіатура сертифікації – CMA; • ECCAA (Eurasian Council of Certified Accountants and 

Auditors) – Євразійська Рада сертифікованих бухгалтерів та аудиторів (штабквартира в 

Республіці Казахстан). Абревіатура сертифікації – CIPA; • IFA (Institute of Financial 

Accountants) – Інститут фінансових бухгалтерів (Великобританія). Абревіатура 

сертифікації – IFA PFA, PFA 

Програмні результати навчання: 

Після закінчення освітньої програми «Облік і оподаткування» випускники мають 

сформувати такі результати навчання: 

• Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

• Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліковоаналітичної 

інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств. 

• Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

• Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

• Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств. 

• Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності. 

• Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати 

їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування 

звітності на підприємствах. 

• Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 

ефективність прийняття рішень з використанням обліковоаналітичної інформації. 

• Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств. 

• Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури. 

• ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) – Асоціація присяжних 

сертифікованих бухгалтерів (Великобританія).  

• Абревіатура сертифікації – ACCA; • CGAAC (Certified General Accountants Association 

of Canada) – Асоціація сертифікованих громадських бухгалтерів Канади (Канада).  

• Абревіатура сертифікації – CGA; • CIMA (The Charted Institute of Management 

Accountants) – Інститут присяжних бухгалтерів в галузі управлінського обліку 

(Великобританія).  



• Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-

правових форм власності. 

• Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

• Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 

господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування. 

• Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії. 

• Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-

економічних явищ і господарських процесів на підприємстві. 

• Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових 

паперів і спілкування у професійній діяльності. 

• Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

• Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 

• Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та 

здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища. 

• Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, 

трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом. 

• Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

• 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. 

• 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. 

• Володіти процедурами критичної оцінки запропонованих варіантів управлінських 

рішень; розробки та обґрунтування пропозиції щодо системи їх контролю та 

удосконалення з урахуванням критеріїв соціально-економічної ефективності, ризиків та 

податкових наслідків. 

• Демонструвати знання та розуміння щодо облікової політики, організації 

документообігу, сутності фінансової та податкової звітності суб’єктів господарювання. 

  

 


