Профіль освітньої програми
Назва освітньої програми: Облік, аудит і оподаткування
Освітній ступінь: бакалавр
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Повна назва вищого
навчального закладу
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою
оригіналу
Офіційна назва освітньої
програми
Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми

Загальна інформація
Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»
Ступінь вищої освіти : бакалавр
Кваліфікація: бакалавр зі спеціальності «Облік і оподаткування»
Облік, аудит і оподаткування
Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС.
Термін навчання : 3 роки і 10 місяців.
Обсяг освітньої програми бакалавра на базі повної загальної освіти: –
11-річної школи – 240 кредитів ЄКТС; – 12-річної – 180-240 кредитів
ЄКТС.
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на
забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за
спеціалізацією, визначених стандартом вищої освіти. Вимоги щодо
мінімального обсягу практики не менше 10% від загального обсягу
освітньої програми. Для здобуття ступеня бакалавра на основі
молодшого бакалавра ВНЗ має право скорочувати обсяг освітньої
програми в межах 120-180 кредитів ЄКТС.
Акредитаційна комісія України,
сертифікат про акредитацію : серія НД № 0791755
Національна рамка кваліфікацій України - 6 рівень,
FQ-EHEA - перший цикл,
EQF-LLL - 6 рівень.
Наявність повної загальної середньої освіти.
Українська
Термін дії освітньої програми до 1 липня 2024 року
http://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/15068

Мета освітньої програми
Підготувати
фахівців
з
обліку
і
оподаткування
високого
рівня,
які
володіють
базовими
знаннями
і
практичними
навичками
з
обліку,
оподаткування,
контролю
та
аналізу
господарської
діяльності
та
вміють
їх
застосовувати
для
вирішення
завдань
системи
управління
підприємств
та організацій
Об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні та практичні
Предметна
засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу діяльності
область,напрям
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 для 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
Освітньо-професійна для бакалавра.
програми
Структура
програми
передбачає
оволодіння
базовими
знаннями
щодо
бухгалтерського
обліку,
оподаткування,
контролю
і
аналізу
діяльності
підприємств
і
організацій;
навичками
ведення
бухгалтерського
обліку
в
умовах
застосування
різних
форм
обліку
і
інформаційних
систем;
використання
сучасних
методів
контролю;
складання
всіх
видів
звітності:
фінансової,
податкової,
управлінської;
проведення
аналізу
господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання
тощо.
Програма
орієнтується
на
сучасні
професійні
та
наукові
досягнення
в
галузі
економічних
дисциплін,
враховує специфіку роботи бухгалтерії як окремого підрозділу підприємств і
організацій.
Основний фокус
Освітньо-професійна бакалавра «Облік і оподаткування», спеціалізація
освітньої програми та «Облік, аудит і оподаткування». Акцент робиться на здобутті знань з обліку,
спеціалізації
аудиту
і оподаткування, який передбачає можливість забезпечення
зайнятості та подальшої освіти і кар'єрного зростання на рівні магістерських
програм професійного і наукового спрямування.
Особливості програми Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку і
оподаткування результатів діяльності підприємства чи організації.
Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів,
контролерів, аудиторів, податкових інспекторів, підприємців, економістів
тощо.
Формує фахівців з обліку, аудиту і оподаткування з творчим мисленням,
здатних як використовувати існуючі методи відображення господарських
операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види
звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції. Програма
виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною.
Здійснюється її узгодження з базовими курсами сучасних міжнародних
сертифікаційних програм.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до
Бакалавр спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спроможний
працевлаштування
виконувати професійні роботи і займати первинні посади, 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

Подальше навчання

Викладання та
навчання

Оцінювання

Інтегральна
компетентність
Загальні
компетентності (ЗК)

Інспектор-ревізор. Інспектор. Ревізор. Молодший 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.
Інстпектори податкової служби Державний податковий інспектор. Ревізорінспектор податковий. 3449. Інші державні інспектори Інспектор державний.
Інспектор цін. Інспектор з експорту.
Можливість
навчання
за
програмою
другого
рівня
за
цією ж галуззю знань або суміжною – магістерські
(освітньо-наукові/освітньо-професійні)
програми
вищої
освіти.
Викладання та оцінювання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне
самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний
характер. Практичні проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод,
ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовкою презентацій з використання
сучасних професійних програмних засобів. Самостійна робота на основі
підручників та конспектів, електронних освітніх ресурсів, розміщених в
«Віртуальному навчальному середовищі Moodle УжНУ». Акцент робиться на
особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати
результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й готовності
до продовження самоосвіти протягом життя
Поточне
опитування,
модульний
контроль,
вирішення
і
презентація
індивідуальних
завдань,
звіти
за
результатами
проведеного
аналізу
реальних
підприємств і господарських ситуацій, звіти з практики
Оцінювання навчальних досягнень студентів: 4-бальна національна шкала
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-х рівнева національна шкала
(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX).
Підсумковий
контроль
–
екзамени
та
заліки
з
урахуванням накопичених балів поточного модульного контролю.
Державна атестація – складання комплексного державного екзамену
(фінансовий облік, управлінський облік, аналіз господарської діяльності,
аудит), а також підготовка та захист дипломної роботи бакалавра
Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у
сфері професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає
застосування певних теорій та методів економічної науки і характеризується
комплексністю та невизначеністю умов
1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування набутих
знань.
2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та
прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів та
перевірених фактів.
3. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог
професійної дисципліни, планування та управління часом.
4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
6. Здатність бути критичним та самокритичним.
7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного застосування набутих
знань в широкому діапазоні практичної роботи за фахом та повсякденному

житті.
8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і
письмово.
9. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних
технологій.
10. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження
навколишнього середовища.
11. Здатність презентувати результати проведених досліджень.
Фахові компетентності ФК1 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного
спеціальності (ФК)
управління діяльністю підприємства
ФК2 Здатність використовувати математичний інструментарій для
дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та
оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиту та оподаткування
ФК3 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
ФК4 Здатність застосування чинної нормативної бази функціонування
підприємств та податкового законодавства в практичній діяльності суб ‘єктів
господарювання
ФК5 Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та
фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень
ФК6 Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій
ФК7 Здатність застосовувати та формувати інформаційне забезпечення
управління підприємством з використанням сучасного технічного та
методичного інструментарію
ФК8 Здатність застосовувати основні методичні прийоми проведення аудиту
й надання аудиторських послуг
ФК9 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
ФК10 Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з
методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і
ефективного використання ресурсів
ФК11 Здатність підтримувати релевантний рівень економічних знань та 11
постійно підвищувати свою професійну підготовку
ФК12 Здатність до формування інформації для контролю за своєчасністю
розрахунків з бюджетом за податками та платежами
ФК13 Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі
бухгалтерської документації
ФК14 Здатність використовувати вимоги законодавства при визначенні
об’єкта оподаткування і нарахування податку на прибуток, податку на
додану вартість, податку на доходи фізичних осіб, екологічного податку,
податку на майно, акцизного податку, мита, рентної плати та інших податків
та зборів
ФК15 Здатність організовувати процес складання і подання форм податкової
та фінансової звітності згідно з вимогами чинного законодавства.
ФК16 Уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні
навички з фундаментальних дисциплін в практичній діяльності
бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту, застосовувати знання
та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики
підприємств і бюджетних установ, складання звітності.
ФК17 Здатність аналізувати ефективність використання основних і

оборотних засобів, окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних
установ, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, ефективність
внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна,
позаоборотних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та
господарської діяльності підприємств і бюджетних установ.
ФК18 Здатність організовувати і надавати консультаційні послуги,
виконувати роботи контрольно-ревізійних груп, створення системи
автоматизованих робочих місць бухгалтера, впровадження прогресивних
форм і методів бухгалтерського обліку
ФК19 Здатність до оволодіння теоретичними основами та практичними
навиками щодо організації та функціонування аудиторських товариств в
розрізі видів аудиторської діяльності.
ФК20 Здатність теоретично обґрунтовувати методологію та методику
облікової політики підприємства та процедури її вибору, складати розпорядчі
документи щодо організації обліку на підприємствах.
Програмні результати навчання
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.
2. 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.
3. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх
роль і місце в господарській діяльності.
4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств,
установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.
5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та оподаткування
господарської діяльності підприємств.
6. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, організаційноправових форм господарювання та видів економічної діяльності.
7. Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та враховувати її
особливості з метою організації обліку та формування звітності на підприємствах.
8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-аналітичної інформації
та розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством.
9. Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.
10. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та
контролю використання на рівні держави та підприємств різних організаційно- правових форм
власності.
11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу,
аудиту та оподаткування.
12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та
демонструвати розуміння його ринкового позиціонування.
13. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, необхідному для
застосовування економіко-математичних методів у обраній професії.
14. Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами дослідження
економічних явищ і процесів на підприємстві.
15. Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у
професійній діяльності.
16. 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.
17. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному та
міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.
8. Дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності

співробітників, прагнення до збереження навколишнього середовища.
19. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, планування та
управління часом.
Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучається не менше 80% науково-педагогічних
працівників з науковими ступенями та/або вченими званнями. Науковопедагогічні працівники один раз на п’ять років проходять стажування.
Матеріально-технічне Наявність документів, що засвідчують право власності університету на
забезпечення
приміщення для здійснення навчально-виховного процесу. Відповідність
навчальних корпусів університету показникам нормованої площі. 100 %
забезпеченість потребам освітніх програм університету: навчальні аудиторії,
лабораторії, необхідне устаткування кабінетів. Повне забезпечення робочими
комп'ютерними місцями студентів (з врахуванням заочної форми навчання).
Наявність інфраструктури для відпочинку та оздоровлення (їдальня,
спортивний майданчик, тренажерна зала, медичний кабінет).
Інформаційне та
Навчальний процес забезпечується:
навчально-методичне навчально-методичними комплексами дисциплін, які містять методичні
забезпечення
розробки до семінарських, практичних занять, лабораторних практикумів,
методичні вказівки та дидактичні матеріали
до самостійної роботи
студентів, індивідуальні завдання практичної спрямованості;
точки бездротового доступу до мережі Інтернет;
наукова бібліотека, читальні зали;
віртуальне навчальне середовище Moodle;
пакет MS Office 365;
корпоративна пошта;
навчальні і робочі плани;
графіки навчального процесу;
програми практик;
методичні вказівки щодо виконання курсових проектів(робіт), дипломних
проектів (робіт);
критерії оцінювання рівня підготовки;
пакети комплексних контрольних робіт;
Академічна мобільність
Національна кредитна На загальних підставах в межах України. На основі двосторонніх договорів
мобільність
між ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та навчальними
закладами країн-партнерів.
Міжнародна кредитна На основі двосторонніх договорів між ДВНЗ «Ужгородський національний
мобільність
університет» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів,
зокрема, угодами про співпрацю з університетами Польщі, Словакії, Хорватії
та Німеччини.
Навчання іноземних
Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах.
здобувачів вищої
освіти

Гарант освітньої програми: Шеверя Ярослав Вікторович кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку і аудиту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

