Код і назва спеціальності(напряму): 071 «Облік і оподаткування»
Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: бакалавр з обліку і оподаткування
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) відповідає шостому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь бакалавра за
умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або освіти за освітньою програмою
молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю. За умови, якщо попередній рівень
отримано в іншій країні, необхідна нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей. Форма атестації – державний екзамен за
фахом.
Програмні результати навчання: 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; 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;
усвідомлювати 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, установ, організацій та інтерпретувати
отриману інформацію для прийняття управлінських рішень; володіти методичним
інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності
підприємств; 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; знати
механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її особливості
з метою організації обліку та формування звітності на підприємствах; обґрунтовувати
ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти
організаційно-економічний механізм управління підприємством; використовувати теоретичні,
організаційні та методичні засади аудиту; визначати напрями підвищення ефективності
формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та
підприємств різних організаційно-правових форм власності; застосовувати спеціалізовані
інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;
усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та
демонструвати розуміння його ринкового позиціонування; володіти базовими знаннями
фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для застосовування економікоматематичних методів у обраній професії; демонструвати навички володіння
загальнонауковими та спеціальними методами дослідження економічних явищ і процесів на
підприємстві; володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів
і спілкування у професійній діяльності; 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; аналізувати розвиток
системи і моделей бухгалтерського обліку на національному та міжнаціональному рівнях з
урахуванням професійного світогляду; дотримуватися здорового способу життя, виявляти
турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження
навколишнього середовища; виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової
дисципліни, планування та управління часом.

Здатність до працевлаштування: бакалавр спеціальності 071«Облік і оподаткування»
може займати посади у сфері державного управління, в банківських установах, на
підприємствах і в об’єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і
організаційно – правових форм: фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю,
фахівця з оподаткування, економіста із ціноутворення, бухгалтера – ревізора, консультанта з
податків і зборів, аналітика з інвестицій, касира-експерта.
Доступ до подальшого навчання: бакалавр спеціальності 071«Облік і оподаткування»
може продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра в галузях 07
«Управління та адміністрування», 05 «Соціальні та поведінкові науки», 24 «Сфера
обслуговування».
Випускна кафедра: кафедра обліку і оподаткування;
Інститут/факультет: інститут економіки і управління;
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат економічних наук Клюс Ю.І.,
klus_control@mail.ru; тел. 0645240342

