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Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» 

 

1. Внесено НМК НМетАУ зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (протокол 
№   08/16-17   від «   3   »  квітня  2017 р.) 
2. Уведено вперше. 
 
 
Розробники освітньо-професійної програми: 
 
Сокольська Рената Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку 
і аудиту НМетАУ – гарант. 
Король Григорета Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і аудиту НМетАУ.  
Зелікман Владислав Давидович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку 
і аудиту НМетАУ. 
Ізвєкова Інна Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і 
аудиту НМетАУ. 
 
Узгоджено: 
Перший проректор НМетАУ, д.т.н., 
проф.  

 
________________ 

 
В.П. Іващенко 
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Тип диплома та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь. 
Тривалість програми – 3 роки 10 місяців. 

Вищий навчальний заклад Національна металургійна академія України (НМетАУ) 
Ліцензія НРК України – 6 рівень; 

FQ-EHEA – перший цикл; 
EQF-LLL – 6 рівень. 

Акредитація Акредитується вперше 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація Облік і аудит 
Обмеження щодо форм 
навчання 

Без обмежень 

Освітня кваліфікація Бакалавр з обліку і оподаткування 
 
А Мета програми 
 Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання 
завдань предметної області діяльності з використанням сучасних технологій в 
обліку, аналізу, контролю, аудиті, та оподаткуванні. Забезпечити набуття студентами 
компетентностей, необхідних для професійної діяльності та продовження освіти. 

 
В Характеристика програми 
1 Предметна 

область, напрям 
- Об’єкт вивчення: теоретичні, методичні, організаційні та 
практичні засади обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності суб'єктів господарювання; 
- Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у 
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; 
- Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 
теорії і сучасні концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та 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 та оподаткування. 
- Інструментарій та обладнання: сучасні інформаційні 
системи і технології, стандартні та спеціальні галузеві 
програми, технології та методичний інструментарій обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

2 Фокус програми: 
загальна/спеціальна 

Загальна програма здобуття базової вищої освіти у галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). 
Програма орієнтована на формування компетентностей, які 
забезпечують здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування в процесі професійної 
діяльності, що передбачає застосування теорій та методів 
економічної науки і характеризується комплексністю й 
невизначеністю умов. 

3 Орієнтація 
програми 

Програма освітньо-професійна; орієнтується на сучасні 
дослідження в галузі економічних дисциплін, здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 
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4 Особливості 
програми 

Програма передбачає отримання поглиблених знань з 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування та 
використання їх у розв’язанні актуальних задач у сфері 
інформаційно-аналітичного забезпечення процесів 
управління суб’єктами господарської діяльності усіх форм 
власності. 

 
С Працевлаштування та придатність до подальшого навчання 
1 Працевлаштування Робочі місця: на державних і приватних підприємствах, які 

діють в усіх галузях економічної діяльності, в банківських, 
бюджетних та інших установах. 

2 Продовження 
освіти 

Можливість продовжувати освіту за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та 
отримувати додаткову післядипломну освіту. 

 
D Стиль викладання 
1 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Активні методи навчання. 
Елементи дистанційного (on-line, електронного) навчання. 
Лекції, лабораторні та практичні заняття, індивідуальні 
заняття, самостійна робота з методичним забезпеченням 
дисциплін та ініціативна самостійна робота, виконання 
курсових та індивідуальних робіт. Консультації. Практична 
підготовка студентів. Наукове керівництво, підтримка і 
консультування при підготовці кваліфікаційної роботи. 

2 Система 
оцінювання 

Поточний контроль; модульний контроль; семестровий 
(підсумковий) контроль; державна атестація випускників. 
Основними формами контролю є: контрольна робота; 
комплексна контрольна робота; захист модульного індиві-
дуального завдання; захист курсової роботи; залік; екзамен; 
захист випускної кваліфікаційної роботи. 

 
E Програмні компетентності 
1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми та/або здійснювати інновації у сфері 
професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування, у т.ч. в умовах невизначеності 

2 Загальні ЗК1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та 
застосування набутих знань. 
ЗК2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію 
виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання 
на основі логічних аргументів та перевірених фактів. 
ЗК3. Здатність працювати самостійно та в команді з 
урахуванням вимог професійної дисципліни, планування та 
управління часом. 
ЗК4. Цінування та повага різноманітності та мульти-
культурності. 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним. 
ЗК7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного 
застосування набутих знань в широкому діапазоні 
практичної роботи за фахом та повсякденному житті. 
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ЗК8. Здатність спілкуватися державною та іноземними 
мовами як усно, так і письмово. 
ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних та 
комунікаційних технологій. 
ЗК10. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення 
до збереження навколишнього середовища. 
ЗК11. Здатність презентувати результати проведених 
досліджень. 

3 Фахові нормативні ФКН1. 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. 
ФКН2. Здатність формувати обліково-аналітичну 
інформацію для ефективного управління діяльністю 
підприємства. 
ФКН3. Здатність використовувати математичний 
інструментарій для дослідження економічних процесів, 
розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 
завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування. 
ФКН4. 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. 
ФКН5. Здатність застосовувати знання права та 
податкового законодавства в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання. 
ФКН6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності 
та фінансовий аналіз підприємства, банківської, бюджетної та 
іншої установи з метою прийняття управлінських рішень. 
ФКН7. Здатність здійснювати облікові процедури із 
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій. 
ФКН8. Здатність формувати та застосовувати систему 
інформаційної підтримки управління підприємством з 
використанням сучасного технічного та методичного 
інструментарію. 
ФКН9. Здатність застосовувати основні методики 
проведення аудиту й надання аудиторських послуг. 
ФКН10. Здатність здійснювати контроль господарської 
діяльності як функцію управління підприємством з метою 
забезпечення його ефективного функціонування, оцінки 
результатів роботи, виконання планів, визначення порушень 
прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності. 
ФКН11. Здатність здійснювати контроль дотримання 
нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 
системи оподаткування, збереження та ефективного 
використання ресурсів. 
ФКН12. Здатність підтримувати належний рівень 
економічних знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку. 
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4 Фахові додаткові ФКД1. Здатність виконувати увесь комплекс операцій з 
обліку різних видів активів, капіталу, зобов’язань і 
господарських процесів підприємств, банківських, 
бюджетних та інших установ. 
ФКД2. Здатність розробляти план і програму аудиторської 
перевірки, складати робочі документи аудитора та підсумкову 
аудиторську документацію. 
ФКД3. Здатність планувати та здійснювати ревізійну 
діяльність. 
ФКД4. Здатність здійснювати підбор та критичний огляд 
нормативних та спеціальних джерел інформації, 
узагальнювати результати наукових досліджень та 
впроваджувати їх у практику господарювання. 

 
F Програмні результати навчання 
1 РН1. Знати етноісторичні витоки українського народу, етапи формування 

української державності, основні історичні події та особливості розвитку 
незалежної України на сучасному етапі, систему культурних цінностей, що 
визначають специфіку української культури, значні надбання, етапи розвитку 
та видатних творців української культури, вміти орієнтуватися у багатому світі 
духовної та матеріальної культури українського народу. 

 РН2. Знати основні історико-філософські концепції, духовно-практичні засоби 
вирішення світоглядних та методологічних проблем в історії людства, основні 
філософські проблеми людського буття, вміти свідомо орієнтуватись у 
цінностях сучасного людства. 

 РН3. Знати норми сучасної української літературної мови й практично володіти 
нею, правильно використовувати різні комунікативні засоби, вміти сприймати, 
відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів, тексти 
професійного спрямування, складати різні типи документів, користуватись 
лексикографічними джерелами та іншою допоміжною літературою для 
самостійного вдосконалення мовної культури. 

 РН4. Знати основні правові та нормативні положення про охорону праці, 
організацію охорони праці на підприємстві, причини та методи профілактики 
травматизму та профзахворюваності, вимоги виробничої санітарії та гігієни 
праці, електро- та пожежної безпеки, вміти призначити організаційно-технічні 
заходи щодо створення безпечних та комфортних умов праці, кваліфіковано 
діяти при нещасному випадку та користуватися первинними засобами 
пожежегасіння. 

 РН5. Знати основи організації і методики впровадження ефективних видів 
рухової активності, мати достатні фізичні кондиції і працездатність, навички 
командної діяльності і неформального лідерства, вміти визначати рівень 
фізичних навантажень, використовувати фізкультурно-спортивну діяльність 
для досягнення життєвих та професійних навичок. 

 РН6. Знати сутність економічної системи суспільства та її типи, розуміти 
властивості товару, сутність ринку та підприємництва, альтернативні теорії 
капіталу та напрямки еволюції капіталістичної економіки, сутність зайнятості, 
відтворення робочої сили та методи державного регулювання, вміти визначати 
необхідний обсяг грошової маси, розраховувати витрати виробництва, вартість 
товару і його ціну, визначати норму накопичення. 

 РН7. Знати основні принципи поведінки мікроекономічних суб`єктів, розуміти 
процес розробки, прийняття і реалізації рішень відносно вибору і 
використання ресурсів з метою одержання максимальної вигоди, 
… 
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 вміти аналізувати поведінку мікроекономічних суб`єктів, оптимізувати 
поведінку виробників і споживачів, визначати рівновагу мікросистеми та 
моделювати ринкову рівновагу. 

 РН8. Знати основні макроекономічні показники та індикатори макроекономічного 
розвитку, базові моделі рівноваги, механізм складових макроекономічної політики, 
вміти аналізувати результати функціонування національної економіки та 
оцінювати ефективність економічної політики держави. 

 РН9. Знати історію розвитку економіки та економічної думки, основні 
особливості історичних етапів розвитку світової та національної економіки, 
інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та 
зовнішньоекономічної політики держави, вміти аналізувати теорії та концепції 
економічної науки в їх історичному розвитку. 

 РН10. Знати поняття та методи лінійної та векторної алгебри, диференціального 
та інтегрального числення та основні засади їх застосування, розуміти поняття 
випадкової події, випадкової величини, ймовірності, знати закони розподілу, 
засоби їх завдання та способи побудови за експериментальними даними, вміти 
застосовувати відповідний математичний апарат для опису, аналізу та 
прогнозування економічних явищ і процесів. 

 РН11. Знати методи економіко-математичного моделювання та найкращого 
(оптимального) розподілу обмежених ресурсів, вміти формулювати і 
розв`язувати оптимізаційні моделі економіки. 

 РН12. Знати базові поняття економічної інформатики, особливості і принципи 
роботи операційних систем, програмні засоби роботи зі структурованими 
документами, базами і сховищами даних, основи офісного програмування та 
WEB-дизайну, використання Internet при дослідженні економічних систем та 
базові поняття організації захисту інформації, вміти працювати в локальних 
мережах і мережі Інтернет, використовувати компоненти MS Office та 
програмні засоби захисту інформації, створювати алгоритми обчислювальних 
процесів. 

 РН13. Знати базові економічні поняття, положення, принципи, закони, пов'язані з 
обліком, аналізом, контролем, аудитом і оподаткуванням, вміти аналізувати 
теорії та концепції сучасної економічної науки. 

 РН14. Знати структуру металургійних і феросплавних заводів, основні матеріали і 
технології, конструкцію основних агрегатів та технологічні особливості їх 
роботи, основні продукти, їх характеристики і подальше використання, вміти 
проводити аналіз сировинної бази та розраховувати поведінку елементів в 
різних металургійних процесах. 

 РН15. Знати та вміти використовувати граматичні структури іноземної мови, 
правила синтаксису, мовні форми, властиві для офіційних та розмовних 
регістрів академічного і професійного мовлення, широкий діапазон слів для 
спілкування в академічній та професійній сферах. 

 РН16. Знати перелік та зміст основних законодавчих актів, що регулюють 
підприємницьку діяльність, порядок судового захисту прав підприємця, вміти 
складати установчі документи суб’єктів господарювання різних організаційно-
правових форм та процесуальні документи для претензійно-позовної роботи. 

 РН17. Знати основні економічні функції держави в ринковій економіці, методи 
макроекономічного планування та антиінфляційного регулювання, форми 
державного регулювання умов підприємницької та інвестиційної діяльності, 
рівня життя та соціального захиту населення, розуміти мету та завдання 
регіональної економічної політики, вміти аналізувати дані експертних методів 
прогнозування і критерії визначення державних структурних та інвестиційних 
пріоритетів. 
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 РН18. Знати основні форми мислення та засоби їх аналізу, умовиводів та їх 
специфіку, вміти свідомо орієнтуватись у формах мислення, вирішувати прості 
категоричні силогізми та формулювати структуру доведення. 

 РН19. Знати методологічні основи психології ділового спілкування та методи 
організації ефективних взаємовідносин, форми та стандарти сучасних ділових 
комунікацій, вміти визначати ділові і особистісні якості людей та впливати на 
їх поведінку. 

 РН20. Знати основи прогнозування напрямків діяльності соціально-економічних 
суб’єктів, розуміти модель розвитку економіки України, вміти аналізувати 
структуру та фактори соціальних складових суспільного виробництва, 
визначати тенденції та особливості розвитку економічних систем, виявляти 
пріоритетні напрямки інтеграції економічних суб’єктів в сучасну 
світогосподарську систему. 

 РН21. Знати теоретичні засади національної економіки, характеристику її 
потенціалу та інституціональні фактори, розуміти державне регулювання 
національної економіки, джерела та фактори її економічного зростання та 
форми інтеграції у світове господарство, вміти аналізувати результати 
функціонування національної економіки, виявляти загальні та особливі риси її 
розвитку, актуальні проблеми розвитку національної економіки України та її 
окремих складових, розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 
ефективності економічної діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням 
інституціональних чинників. 

 РН22. Знати основні принципи функціонування та регулювання міжнародної 
економічної системи, вміти аналізувати ефективність функціонування 
міжнародної торгівлі, міжнародної міграції робочої сили і капіталу, 
міжнародної валютної системи і використовувати отримані знання у 
практичній зовнішньоекономічній діяльності України. 

 РН23. Знати основні категорії статистичної науки, методи і засоби вивчення 
взаємозалежних явищ, що закономірно розвиваються, знати і вміти 
розраховувати показники, що використовуються у статистичних дослідженнях. 

 РН24. Розуміти стратегю розвитку підприємства і тактику її здійснення, складові 
ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання, 
знати склад поточних витрат, їх планування та механізм формування та 
використання доходів і прибутків підприємства, вміти оцінити ефективність 
використання ресурсного потенціалу підприємства, рівень собівартості продукції 
та виявити фактори, які впливають на цей показник, розробити інвестиційний 
проект та надати оцінку економічної ефективності запропонованих заходів. 

 РН25. Знати загальні закономірності, основні поняття та категорії управління, 
принципи формування та розвитку систем управління організацією, вміти 
використовувати базові інструменти управління організацією, розробки та 
прийняття управлінських рішень. 

 РН26. Знати суть маркетингу, основні напрями, етапи, види і методи 
маркетингових досліджень, розуміти сутність процесу сегментування ринку та 
основні елементи комплексу маркетингу, методи контролю маркетингу та види 
маркетингових стратегій, вміти аналізувати результати маркетингового 
дослідження та маркетингової діяльності фірми. 

 РН27. Знати сутність, функції і роль грошей, основні теорії грошей та механізм 
функціонування грошової системи, розуміти закономірності функціонування 
грошового та валютного ринків, сутність, функції, форми, види і роль кредиту, 
напрями діяльності банків, вміти розраховувати необхідну для обігу кількість 
грошей, темп та індекс інфляції, курсову вартість валют, складати графіки 
погашення кредиту за різними схемами повернення боргу. 
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 РН28. Знати сутність, функції та зміст фінансів, розуміти їх роль у ринковій 
економіці, знати теоретичні основи державних, корпоративних і міжнародних 
фінансів, основні засади функціонування фінансів підприємницьких структур, 
вміти читати і тлумачити основні фінансові звіти суб`єктів підприємницької 
діяльності, розраховувати основні показники їх фінансової діяльності, 
фінансового та страхового ринку. 

 РН29. Розуміти місце бухгалтерського обліку в системі менеджменту, балансове 
узагальнення та звітність як елементи методу бухгалтерського обліку, знати 
систему рахунків, подвійний запис, документування, вміти складати 
бухгалтерський баланс та звітність, вести облік господарських процесів. 

 РН30. Знати теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, розуміти 
завдання ефективного використання природних, науково-виробничих та людських 
ресурсів регіонів країни, територіальну і галузеву структури господарського 
комплексу, наукові засади державної регіональної економічної політики. 

 РН31. Знати наукові основи економічного аналізу, його організаційне, інформаційне, 
методичне та ресурсне забезпечення, розуміти методику комплексного аналізу 
господарської діяльності підприємства, вміти вибирати, застосовувати та 
удосконалювати методи і прийоми аналізу для вирішення конкретних завдань. 

 РН32. Знати визначення та сутність інформаційного суспільства та інформаційних 
ресурсів установи, розумііти основні положення концепції інформаційного 
управління, форми і засоби переробки інформації в установах, вміти 
аналізувати інформаційні потоки установи та використовувати в управлінні 
новітні інформаційні системи та технології. 

 РН33. Знати суть, мету, суб’єкт, об’єкт, метод та основні принципи фінансового 
обліку, розуміти визначення, види, критерії визнання і методи оцінки активів 
підприємства, вміти здійснювати операції з обліку надходження, використання 
та вибуття активів підприємства, виконувати розрахунок їх оцінки, формувати 
первинні документи та облікові регістри, використовувати для обліку активів 
сучасні бухгалтерські комп’ютерні програми. 

 РН34. Розуміти визначення, критерії та особливості визнання зобов`язань, 
власного капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів підприємства, 
вміти здійснювати операції з їх обліку та виконувати розрахунок їх оцінки, 
формувати первинні документи та облікові регістри, використовувати для 
обліку сучасні бухгалтерські комп’ютерні програми та розраховувати 
фінансові результати підприємства з використанням засобів Microsoft Excel. 

 РН35. Знати теоретичні засади аудиту, законодавчі акти та нормативно-
інструктивні документи, що регламентують здійснення аудиторської 
діяльності, розуміти основні вимоги Міжнародних стандартів аудиту та 
Кодексу професійної етики аудиторів, вміти планувати аудиторську перевірку 
та здійснювати основні аудиторські процедури, оцінювати аудиторський ризик 
та оформляти робочі та підсумкові документи аудитора. 

 РН36. Знати теоретичні засади складання звітності підприємств, законодавчі акти 
та нормативно-інструктивні документи, що регламентують складання звітності 
підприємств, вміти складати фінансову звітність підприємства, основні форми 
податкової, статистичної та спеціальної звітності. 

 РН37. Знати мету, зміст, основні принципи і систему організації управлінського 
обліку, вміти застосовувати методи управлінського обліку, аналізу і 
калькулювання витрат, здійснювати облік в системі управлінських рахунків. 

 РН38. Розуміти основи організації обліку, послідовність та порядок організації 
облікових процедур, знати принципи формування облікового апарату та 
організації його роботи, вміти організовувати обліковий процес на 
підприємстві та документообіг облікових операцій. 
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 РН39. Знати теоретичні засади бухгалтерського обліку в банках та методику 
реєстрації облікової інформації у банківській системі рахунків, вміти складати 
та аналізувати первинні банківські документи, регістри бухгалтерського обліку 
та банківську фінансову звітність. 

 РН40. Знати методологічні засади оподаткування та основи податкової системи 
України, вміти обґрунтовувати положення податкової політики підприємства 
та визначати суму конкретних податків в залежності від системи 
оподаткування, обраної на підприємстві. 

 РН41. Знати нормативно-правові засади здійснення господарської діяльності 
бюджетної установи, методологічні засади ведення бухгалтерського обліку та 
складання звітності, вміти вести первинний та синтетичний облік 
господарських операцій бюджетної установи, формувати облікові регістри та 
визначати результати її діяльності. 

 РН42. Розуміти теоретичні засади фінансового аналізу, знати його інформаційне, 
методичне та організаційне забезпечення, вміти аналізувати фінансову 
звітність, робити висновки за результатами аналізу та розробляти рекомендації 
щодо поліпшення фінансового стану підприємства. 

 РН43. Знати наукові основи, нормативно-правове, організаційне, методичне, 
інформаційне та ресурсне забезпечення внутрішньогосподарського  контролю, 
вміти вибирати і застосовувати методи і прийоми та розробляти заходи для 
вирішення контрольних завдань і процедур, розподіляти контрольні функції та 
оптимізувати їх виконання. 

 РН44. Знати міжнародні системи обліку, загальноприйняті принципи обліку та 
міжнародні стандарти формування фінансової звітності, методи ведення обліку 
оборотних та необоротних активів, зобов`язань і власного капіталу у 
зарубіжних країнах, вміти розробляти робочий план рахунків, відображати 
господарські операції в системі обліку та складати фінансову звітність з 
урахуванням особливостей ведення обліку у зарубіжних країнах. 

 РН45. Знати нормативно-правові особливості господарювання підприємств у 
різних галузях економіки, методологічні засади ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності, вміти вести первинний та 
синтетичний облік господарських операцій підприємств торгівлі, авто-
транспортних, будівельних та ресторанного господарства, формувати облікові 
регістри, узагальнювати інформацію та визначати результати їх діяльності. 

 РН46. Розуміти організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності та 
надання супутніх послуг, знати та вміти застосовувати сучасні методи 
здійснення аудиторських процедур, вміти організовувати нормативно-правове, 
інформаційне, технічне та інше забезпечення праці аудиторів. 

 РН47. Знати основні особливості організації та ведення бухгалтерського обліку у 
фермерських господарствах, вміти складати первинні документи, здійснювати 
облік господарських процесів та формувати звітність фермерських господарств. 

 РН48. Знати основи податкової системи України, вміти визначати суму конкретних 
податків, складати та обробляти первинні документи, здійснювати синтетичний 
та аналітичний облік податків, складати податкову звітність підприємства. 

 РН49. Розуміти сутність контролінгу, вміти застосовувати методи управління 
прибутком підприємства та підходи до організації служб контролінгу на 
підприємствах, аналізувати систему інформаційного забезпечення 
управлінських рішень на підприємстві та знаходити шляхи її оптимізації. 

 РН50. Знати понятійний апарат та основні методи здійснення наукових 
досліджень, розуміти особливості наукових досліджень в галузі обліку і 
аудиту, вміти планувати проведення наукового дослідження, здійснювати 
пошук наукової інформації та її аналіз, оформляти та презентувати результати 
проведеного наукового дослідження. 
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 РН51. Вміти оцінювати зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на організацію 
робочого місця бухгалтера з урахуванням ергономічних та гігієнічних вимог. 

 РН52. Знати генезесис та розвиток обліку в Україні та у країнах з ринковою 
економікою, вміти аналізувати сучасні проблеми розвитку бухгалтерського 
обліку в Україні в історичному контексті. 

 РН53. Знати теоретичні, методичні та практичні засади організації та техніки обліку 
цінних паперів суб’єктами господарювання, вміти складати первинні документи 
та регістри бухгалтерського обліку цінних паперів, формувати облікову 
інформацію про цінні папери для прийняття ефективних управлінських рішень. 

 РН54. Знати нормативні засади спеціальних податкових режимів в Україні та 
особливості їх застосування, вміти визначати суму, складати та обробляти 
первинні документи з податків спеціального податкового режиму. 

 
G Академічна мобільність 
1 Міжнародна 

кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НМетАУ та вищими 
навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. 
Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 
участі у програмах проекту Еrasmus+  і Tempus. 

2 Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НМетАУ та вищими 
навчальними закладами України. 
Індивідуальна академічна мобільність на основі кредитно-
модульної системи організації навчання. 

3 Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умо-
вах та засвоєнні дисциплін, передбачених навчальним планом. 
Викладання українською, російською або англійською мовою. 

 
H Основні компоненти освітньо-професійної програми 
 

Перелік компонент освітньої програми 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 
контролю 

 Обов’язкові компоненти   
ОК 1 Історія та культура України 6 Диф.залік 
ОК 2 Філософія 3 Диф.залік 
ОК 3 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Диф.залік 
ОК 4 Основи охорони праці та БЖД 3 Диф.залік 
ОК 5 Фізична культура 8 Залік 
ОК 6 Політична економія 4 Диф.залік 
ОК 7 Мікроекономіка 4 Диф.залік 
ОК 8 Макроекономіка 4 Диф.залік 
ОК 9 Історія економіки та економічної думки 5 Диф.залік 
ОК 10 Вища та прикладна математика 8 Диф.залік 
ОК 11 Економіко-математичні методи та моделі 6 Диф.залік 
ОК 12 Економічна інформатика 6 Диф.залік 
ОК 13 Сучасні економічні теорії 3 Диф.залік 
ОК 14 Системи технологій у промисловості 3 Диф.залік 
ОК 15 Соціальна економіка 3 Диф.залік 
ОК 16 Національна економіка 3 Диф.залік 
ОК 17 Міжнародна економіка 4 Диф.залік 
ОК 18 Статистика 6 Диф.залік 
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ОК 19 Економіка підприємства 7 Диф.залік 
ОК 20 Менеджмент 4 Диф.залік 
ОК 21 Маркетинг 4 Диф.залік 
ОК 22 Гроші та кредит 6 Диф.залік 
ОК 23 Фінанси 6 Диф.залік 
ОК 24 Бухгалтерський облік 5 Диф.залік 
ОК 25 Бухгалтерський облік (курсова робота) 1 Диф.залік 
ОК 26 Регіональна економіка 3 Диф.залік 
ОК 27 Аналіз господарської діяльності 6 Диф.залік 
ОК 28 Інформаційні системи і технології в управлінні 6 Диф.залік 
ОК 29 Фінансовий облік І 6 Диф.залік 
ОК 30 Фінансовий облік ІІ 5 Диф.залік 
ОК 31 Фінансовий облік ІІ (курсова робота) 1 Диф.залік 
ОК 32 Аудит 6 Диф.залік 
ОК 33 Звітність підприємства 5 Диф.залік 
ОК 34 Управлінський облік 4 Диф.залік 
ОК 35 Управлінський облік (курсова робота) 1 Диф.залік 
ОК 36 Організація обліку 4 Диф.залік 
ОК 37 Виробнича практика 3 Залік 
ОК 38 Переддипломна практика 3 Залік 
ОК 39 Підготовка та захист магістерської дипломної роботи 12 Диф.залік 
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180  

 Вибіркові компоненти*   
ВК 1 Іноземна мова 6 Диф.залік 
ВК 2 Правове забезпечення підприємництва 3 Диф.залік 
ВК 3 Державне регулювання економіки 3 Диф.залік 
ВК 4 Логіка 3 Диф.залік 
ВК 5 Психологія ділового спілкування 3 Диф.залік 
ВК 6 Облік у банках 5 Диф.залік 
ВК 7 Оподаткування підприємств 5 Диф.залік 
ВК 8 Облік у бюджетних установах 4 Диф.залік 
ВК 9 Фінансовий аналіз 6 Диф.залік 
ВК 10 Внутрішньогосподарський контроль 5 Диф.залік 
ВК 11 Облік у зарубіжних країнах 4 Диф.залік 
ВК 12 Облік у галузях економіки 4 Диф.залік 
ВК 13 Організація та методика аудиту 5 Диф.залік 
ВК 14 Облік у фермерських господарствах 4 Диф.залік 
ВК 15 Облік і звітність в оподаткуванні 6 Диф.залік 
ВК 16 Контролінг 5 Диф.залік 
ВК 17 Науково-дослідна робота студентів 4 Диф.залік 
ВК 18 Органіація робочого місця бухгалтера 6 Диф.залік 
ВК 19 Історія бухгалтерського обліку 5 Диф.залік 
ВК 20 Облік цінних паперів 4 Диф.залік 
ВК 21 Спеціальні податкові режими 5 Диф.залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент* 60  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240  

*  студент має обрати з вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки (ВК-1 – ВК-5) 
дисципліни за власним вибором загальним обсягом 12 кредитів та з вибіркових дисциплін 
циклу професійної підготовки (ВК-6 – ВК-21) – дисципліни за власним вибором загальним 
обсягом 48 кредитів (разом 60 кредитів, 25,0% від загального обсягу освітньої програми) 
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Матриця зв’язку між навчальними дисциплінами, результатами навчання та компетентностями в освітній програмі 

    Компетентності  

Результати навчання 
 

Ін
те
гр
ал

ь
н
а Загальні нормативні Фахові нормативні Фахові 

додаткові 
за навчальними дисциплінами 
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Ф
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Історія та культура України РН1 +    + +                       
Філософія РН2 +    + + +                      
Українська мова (за професійним спрямуванням) РН3 +        +                    
Основи охорони праці та БЖД РН4 +          +                  
Фізична культура РН5 +   +       +                  
Політична економія РН6 +            +                
Мікроекономіка РН7 +            +                
Макроекономіка РН8 +            +                
Історія економіки та економічної думки РН9 + +                      +     
Вища та прикладна математика РН10 +              +              
Економіко-математичні методи та моделі РН11 +              +     +         
Економічна інформатика РН12 +         +         +          
Сучасні економічні теорії РН13 +            +               + 
Системи технологій у промисловості РН14 +                     +   +    
Іноземна мова РН15 +        +                    
Правове забезпечення підприємництва РН16 +                +      +      
Державне регулювання економіки РН17 +            +          +      
Логіка РН18 +  +    + +                +     
Психологія ділового спілкування РН19 +   +  +                       
Соціальна економіка РН20 +  +          +                
Національна економіка РН21 +            +                
Міжнародна економіка РН22 +            +                
Статистика РН23 +             + +              
Економіка підприємства РН24 +           +    +       +      
Менеджмент РН25 +   +    +            +         
Маркетинг РН26 +            +                
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    Компетентності  

Результати навчання 
 

Ін
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гр
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н
а Загальні нормативні Фахові нормативні Фахові 

додаткові 
за навчальними дисциплінами 
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Ф
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Гроші та кредит РН27 +            +                
Фінанси РН28 +            +     +           
Бухгалтерський облік РН29 +             +  +       +  +    
Регіональна економіка РН30 +            +                
Аналіз господарської діяльності РН31 +                 +    +       
Інформаційні системи і технології в управлінні РН32 +         +         + +         
Фінансовий облік І РН33 +               + +            
Фінансовий облік ІІ РН34 +               + +            
Аудит РН35 +                    +     +   
Звітність підприємства РН36 +                +           + 
Управлінський облік РН37 +             +  +    +  +       
Організація обліку РН38 +               +             
Облік у банках РН39 +                        +    
Оподаткування підприємств РН40 +                +            
Облік у бюджетних установах РН41 +                      +  +  +  
Фінансовий аналіз РН42 +                 +           
Внутрішньогосподарський контроль РН43 +                     + +    +  
Облік у зарубіжних країнах РН44 +    +            +        +    
Облік у галузях економіки РН45 +                        +    
Організація та методика аудиту РН46 +                    +     +   
Облік у фермерських господарствах РН47 +                        +    
Облік і звітність в оподаткуванні РН48 +                +      +      
Контролінг РН49 +                   +  +       
Науково-дослідна робота студентів РН50 + + +     +    +            +    + 
Органіація робочого місця бухгалтера РН51 +          +                  
Історія бухгалтерського обліку  РН52 +    +              +         + 
Облік цінних паперів РН53 +                        +    
Спеціальні податкові режими РН54 +                +            
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І Атестація  випускників 
1 Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

випускної роботи. 
2 Вимоги Випускна робота має бути самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 
завдання в обраній галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування або на межі кількох галузей, результати 
якого становлять певний внесок у вирішенні актуальних 
завдань відповідної галузі (галузей). Вона повинна містити 
висунуті бакалавром обґрунтовані теоретичні та практичні 
результати, характеризуватися єдністю змісту і свідчити про 
особистий внесок бакалавра у розв’язок певної проблеми. 
Основний текст роботи повинен бути оформлений 
відповідно до вимог, установлених НМетАУ. 

 
 

Перелік нормативних документів,  
на яких базується освітньо-професійна програма  

 
1. Закон «Про вищу освіту». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18. 
2. НРК. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 
3. Перелік галузей знань і спеціальностей. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 
4. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. Захарченко, В.І. 

Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова/ За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ 
«Пріоритети», 2014. – 120 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу в Національній металургійній 
академії України. – Режим доступу: 
http://nmetau.edu.ua/file/organizatsiya_osvit_prots.pdf 

6. Іващенко В.П., Селівьорстов В.Ю., Камкіна Л.В., Бандоріна Л.М. Розробка освітніх 
програм. Методичні рекомендації. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 33 с. 

 
 
 
 
Керівник проектної групи, 
к.е.н., доцент          Р.Б. Сокольська 
 
 
Голова НМК зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 
к.т.н., доц.          В.Д. Зелікман 


