
 

 

 

 



 

 

 



 

 

ПЕРЕДМОВА 

  

Розроблено проєктною/робочою групою  у складі:  

1. Фудім Тетяна Олександрівна – викладач Фахового коледжу ОНУ  

імені І.І. Мечникова, керівник групи. 

2. Масіна Людмила Олександрівна – кандидат економічних наук, 

доцент кафедри обліку та оподаткування ОНУ імені І.І. Мечникова.  

3. Манчева Надія Євгенівна – заступник головного бухгалтера  ОНУ  

імені І.І. Мечникова. 

 

  

  

Рецензії-відгуки зовнішніх стейхолдерів  

Гоцюк Дмитро Васильович – директор ТОВ «Д-Логістик». 

Фільченко Оксана Євгеніївна – головний бухгалтер Одеського 

академічного російського драматичного театру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Профіль освітньо-професійної програми зі спеціальності                    

071 Облік і оподаткування 

  

1. Загальна інформація  

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу  

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова 

ВСП «Фаховий коледж ОНУ імені І.І. Мечникова» 

Освітньо- 

професійний 

ступінь та назва 

кваліфікації мовою 

оригіналу  

Фаховий молодший бакалавр, 

фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування 

Офіційна назва 

освітньо-

професійної 

програми   

Освітньо-професійна програма освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра «Облік і 

оподаткування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньо-

професійної 

програми  

Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 

180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців, 

у тому числі 120 кредитів ЄКТС за інтегрованою 

освітньою програмою профільної середньої освіти 

професійного спрямування  

Наявність 

акредитації   

Наказ МОН України від 12.06.2019 р. № 821, 

п.2.10 розділу XIV Закону України «Про фахову 

передвищу освіту» 

Цикл/рівень  НРК України - 5 рівень, ЕQF LLL - 5 рівень  

Передумови  Наявність базової загальної середньої освіти 

Мова(и) 

викладання  

Українська   

Термін дії освітньо-

професійної 

програми  

до 01.07.2024р.   

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньо-

професійної 

програми    

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents 

2. Мета  програми  

Сформувати сучасний теоретичний базис та методичні засади для 

набуття практичних навичок для успішного виконання професійних 



 

 

обов’язків за обраною спеціальністю з метою ефективного управління 

економічними суб’єктами. 

В 3. Характеристика програми 

1.  Предметна 

область, галузь 

знань 

07 Управління та адміністрування,  

071 Облік і оподаткування 

2. Орієнтація 

програми 

освітньо-професійна програма  

Фокус програми: 

загальна/ 

спеціальна 

Спеціальна освіта й професійна підготовка в області 

обліку і оподаткування.  

Ключові слова: облік, оподаткування. 

Особливості 

програми   

Програма направлена на опанування методик та 

технологій визначення теоретичних, методичних, 

організаційних та практичних засад обліку, контролю та 

аналізу діяльності суб'єктів господарювання та їх 

оподаткування з використанням сучасних 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій, 

стандартних, спеціальних й галузевих пакетів 

прикладних програм обліку, аналізу, контролю, 

оподаткування. 

Програма розвиває перспективні напрями підготовки 

фахівців з обліку і оподаткування. 

С 4.  Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування   Фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування 

здатний виконувати професійні роботи згідно з чинною 

редакцією Національного класифікатора України: 

Класифікатор професій (ДК 003:2010) та International 

Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08) 

3433 Бухгалтери та касири-експерти 

3433 Асистент бухгалтера-експерта   

3433 Бухгалтер   

3433 Касир-експерт  

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 

3439 Ревізор  

3439 Інспектор  

3439 Інспектор з інвентаризації  

3439 Інспектор-ревізор   

3442 Інспектори податкової служби 

3442 Державний податковий інспектор 

3442 Ревізор-інспектор податковий 

Перелік посад, які може обіймати випускник, не є 

вичерпним. 



 

 

2.  Подальше  

навчання 

Здобуття освіти за: 

початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти; 

першим (бакалаврський) рівнем вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

D 5. Викладання та оцінювання 

1.  Викладання та  

навчання 

Студентоцентроване навчання, проблемно-орієнтоване 

навчання, індивідуальнотворчий підхід, навчання через 

виробничу практику. 

2.  Система 

оцінювання 

Накопичувальна бально-рейтингова система, що 

передбачає оцінювання здобувачів освіти за видами 

аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності, 

спрямованої на опанування навчального навантаження з 

освітньо-професійної програми: поточний, підсумковий 

контроль. 

Атестація зі спеціальності здійснюється у формі 

кваліфікаційного іспиту. 

Е 6.  Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 
 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у сфері обліку та оподаткування 

або у процесі навчання, що вимагає застосування 

положень і методів економічних наук, та може 

характеризуватися певною невизначеністю умов; нести 

відповідальність за результати своєї діяльності; 

здійснювати контроль інших осіб у визначених 

ситуаціях. 

Загальні 

компетентності 

 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, 

так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  



 

 

ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК 7. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології. 

Спеціальні  

компетентності 
 

СК 1. Здатність аналізувати економічні події та явища з 

огляду на сучасні теоретичні та методичні основи 

обліку і оподаткування. 

СК 2. Здатність використовувати математичний 

інструментарій для розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку і 

оподаткування. 

СК 3. Здатність відображати інформацію про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

обліку, їх систематизувати, узагальнювати у звітності й 

інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб 

осіб, які ухвалюють управлінські рішення. 

СК 4. Здатність застосовувати норми права та 

податкового законодавства України у практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

СК 5. Здатність оцінювати результати господарської 

діяльності підприємств на основі знань сучасних 

методик аналізу. 

СК 6. Здатність здійснювати обліково-аналітичні 

процедури із застосуванням спеціалізованих 

програмних засобів і комп’ютерних технологій. 

СК 7. Здатність перевіряти законність, достовірність, 

економічну доцільність господарських і фінансових 

операцій з метою збереження власності, попередження 

порушень та зловживань. 

СК 8. Здатність використовувати методи обліку і 

оподаткування на підприємстві. 

СК 9. Здатність використовувати знання національних 

стандартів обліку. 

СК 10. Здатність демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

СК 11. Здатність організовувати власну професійну 

діяльність, застосовувати знання для розв’язання 



 

 

практичних ситуацій, ухвалювати рішення відповідно 

до законодавства. 

СК 12. Здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків. 

F 7.  Програмні результати навчання 

Нормативний зміст 

підготовки 

здобувачів фахової 

передвищої освіти, 

сформульований у 

термінах результатів 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для 

розуміння зв’язків, що існують між процесами та 

явищами в різних економічних системах.  

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній 

базі знань та значення облікової, податкової і 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери 

економічної відповідальності підприємств. 

РН 3. Визначати сутність об’єктів обліку і 

оподаткування для розуміння їх ролі та впливу на 

результати господарської діяльності. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 

узагальнення економічної інформації. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних завдань у сфері обліку і 

оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і 

оподаткування у професійній діяльності та 

господарській практиці. 

РН 7. Характеризувати господарські операції та 

процеси, вміти документально їх оформлювати для 

відображення в обліку підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників 

забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та 

його ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства 

щодо розрахунку і сплати податків, зборів, 

обов’язкових платежів, їх обліку та формування 

податкової звітності суб’єктів господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну 

інформацію для ухвалення управлінських рішень з 

метою підвищення ефективності бізнесу. 

РН 11. Визначати та аналізувати основні фінансово-

економічні показники діяльності підприємства для 

виявлення резервів раціонального використання 



 

 

матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

РН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології для розв’язання задач 

з обробки даних у сфері професійної діяльності. 

РН 13. Аналізувати особливості функціонування 

підприємств для здійснення обліку їх господарської 

діяльності. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові 

документи і національні стандарти для ведення 

бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання. 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за результати роботи, 

дотримуватися норм та стандартів професійної етики 

для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення економічного 

розвитку України. 

РН 18. Дотримуватися безпеки життєдіяльності та 

вживати заходів щодо збереження навколишнього 

середовища.  

РН 19. 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. 

G 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

 

Склад робочої групи освітньо-професійної програми, 

педагогічний склад, що задіяний до викладання 

навчальних дисциплін за спеціальністю відповідають 

Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 

на рівні фахової передвищої освіти.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

 

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує 

проведення всіх видів лабораторної, практичної, 

дисциплінарної та міждисциплінарної підготовки та 

науково-дослідної роботи здобувачів освіти.  

Забезпеченість навчальними приміщеннями, 

комп’ютерними робочими місцями, мультимедійним 

обладнанням відповідає потребам.  

Для проведення практичних і лабораторних робіт, 

інформаційного пошуку та обробки результатів наявні 

навчальні лабораторії, спеціалізовані комп’ютерні 

класи з необхідним програмним забезпеченням та 



 

 

необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі.  

Наявна вся необхідна соціально-побутова 

інфраструктура, кількість місць у гуртожитках 

відповідає вимогам. 

Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення  

 

Освітній процес забезпечений навчально-методичними 

комплексами дисциплін, дидактичними матеріалами 

для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів 

освіти з дисциплін, програмами та методичними 

рекомендаціями з практик, методичними 

рекомендаціями щодо написання курсових робіт.  

На офіційному веб-сайті  http://onu.edu.ua/uk розміщена 

інформація про освітньо-професійну програму, 

навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні 

підрозділи, правила прийому, навчальні і робочі плани, 

графіки освітнього процесу.  

Навчальні корпуси, наукова бібліотека, читальні зали, 

гуртожитки забезпечені необмеженим доступом до 

мережі Інтернет.  

Навчальні курси розміщені на сайті 

https://college.onu.edu.ua 

H 9. Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

Формами академічної мобільності здобувачів освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 

ОНУ імені І.І. Мечникова, є: навчання за програмами 

академічної мобільності; мовне стажування. 

Міжнародна 
кредитна мобільність  

Реалізуються в межах програми Erasmus+ та інших 

програм, що координує Інститут міжнародної освіти 

ОНУ імені І.І.Мечникова.   

Навчання іноземних 

здобувачів  

Підготовка та прийом на навчання іноземних 

здобувачів здійснюються згідно чинного законодавства 

України та Правил прийому до ВСП «Фаховий коледж 

ОНУ імені І.І. Мечникова». 

   

2. Перелік компонентів освітньо-професійної програми  «Облік і 

оподаткування» та їх логічна послідовність 

  

2.1. Перелік компонентів ОПП 

Код 

н/д  

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, 

курсові проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів  

Форма  

підсумкового 

контролю  

ОК Обов’язкові  компоненти   



 

 

ОК 1.1 Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

5,0 іспит 

ОК 1.2 Інформаційні системи та технології 4,5 іспит 

ОК 1.3 Історія України 3,0 іспит 
ОК 1.4 Основи економічної теорії 3,0 іспит 

ОК 1.5 Основи правознавства 3,0 залік 
ОК 1.6 Основи філософських знань та 

релігієзнавство 

3,0 іспит 

ОК 1.7 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 

3,0 іспит 

ОК 1.8 Фізичне виховання 5,0* залік 
ОК 1.9 Фінансовий облік 5,0 залік 
ОК 1.10 Безпека життєдіяльності та охорона праці 3,0 іспит 
ОК 1.11 Облік і аудит 3,0 іспит 
ОК 1.12 Бухгалтерській облік і звітність у 

бюджетних установах 

4,0 залік 

ОК 1.13 Бюджетна система 4,0 іспит 
ОК 1.14 Використання ІТ в економічній та 

фінансовій сферах 

3,0 залік 

ОК 1.15 Вступ до спеціальності 3,0 залік 

ОК 1.16 Гроші та кредит 4,0 іспит 
ОК 1.17 Економіка підприємства 3,0 іспит 
ОК 1.18 Економічний аналіз  3,0 іспит 
ОК 1.19 Математика для економістів 3,0 іспит 
ОК 1.20 Основи підприємницької діяльності 3,0 залік 
ОК 1.21 Податкова система 4,0 залік 
ОК 1.22 Основи аудиту 4,5 іспит 
ОК 1.23 Фінанси  4,5 іспит 
ОК 1.24 Фінансова діяльність суб`єктів 

господарювання 

4,0 іспит 

ОК 1.25 Курсова робота 3,0 залік 
ОК 1.26 Практика (ознайомлювальна, навчальна, 

виробнича) 

15,0 залік 

ОК 1.27 Кваліфікаційний іспит 1,5 іспит 

ВК Вибіркові  компоненти   
ВК 1.1 Здобувачі освіти обирають по 1 дисципліні по 3 

кредити ЄКТС на І та ІІ курсі та 3 дисципліни по 

4 кредити ЄКТС на ІІІ курсі з переліку. 

Економічна географія 

Економічна історія 

Економічна статистика 

3,0 іспит 
ВК 1.2 

 

 

 

3,0 іспит 



 

 

 Казначейська справа 

Планування і менеджмент 

Політична економія 

РПС 
ВК 1.3 Бухгалтерська звітність підприємств 

Організація управління діяльністю суб’єктів 

господарювання 

Податкове право 

Програмне забезпечення ведення обліку і 

звітності на підприємстві 

Програмні продукти в економіці 

Трудове право 

Фінансове право 

Ціноутворення 

4,0 іспит 

ВК 1.4 4,0 іспит 
ВК 1.5 4,0 іспит 

    

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 102  

 Загальний обсяг вибіркових компонент 18   

 Загальний обсяг базових та обов’язково-

вибіркових предметів освітньої програми 

профільної середньої освіти (відповідно до 

наказу МОН України №570 від 

01.06.2018р.) 

60  

 Загальний обсяг освітньо-професійної  

програми 

180  

 

2.2. Структурно-логічна схема 

Логічна послідовність вивчення обов’язкових компонент   

освітньо-професійної програми 

Семестр Вид навчальної діяльності 

І ОК 1.5, 1.8, 1.17, 1.15, 1.19 

ІІ ОК 1.4, 1.8, 1.11, 1.16, 1.26 ВК 1.1 

ІІІ ОК 1.8, 1.10, 1.23, 1.20 

ІV ОК 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.26 

V ОК 1.3, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.21, 1.24, 1.25 ВК 1.2 

VІ ОК 1.6, 1.12, 1.18, 1.22, 1.26, 1.27 ВК 1.3, 1.4 
 

3. Форма атестації здобувачів освіти 

 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти проводиться 

Атестаційною комісією у формі кваліфікаційного іспиту. Кваліфікаційний іспит 

передбачає оцінювання результатів навчання, визначених даною освітньо-

професійною програмою.  

  



 

 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей освітнім 

компонентам освітньо-професійної програми 

Компетентності 
ОК 

1.1 

ОК 

1.2 

ОК 

1.3 

ОК 

1.4 

ОК 

1.5 

ОК 

1.6 

ОК 

1.7 

ОК 

1.8 

ОК 

1.9 

ОК 

1.10 

ОК 

1.11 

ОК 

1.12 

ОК 

1.13 

ОК 

1.14 

ОК 

1.15 

ОК 

1.16 

ОК 

1.17 

ОК 

1.18 

ОК 

1.19 

ОК 

1.20 

ОК 

1.21 

ОК 

1.22 

ОК 

1.23 

ОК 

1.24 

ОК 

1.25 

ОК 

1.26 

ОК 

1.27 

ІК       
                     

ЗК 1       
                     

ЗК 2       
                     

ЗК 3       
                     

ЗК 4       
                     

ЗК 5       
                     

ЗК 6       
                     

ЗК 7       
                     

ЗК 8       
                     

СК 1       
                     

СК 2       
                     

СК 3       
                     

СК 4       
                     

СК 5       
                     

СК 6       
                     

СК 7       
                     

СК 8       
                     

СК 9       
                     

СК 10       
                     

СК 11       
                     

СК 12       
                     

 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними 

компонентами освітньо-професійної програми 

Компетентності 

ОК 
1.1 

ОК 
1.2 

ОК 
1.3 

ОК 
1.4 

ОК 
1.5 

ОК 
1.6 

ОК 
1.7 

ОК 
1.8 

ОК 
1.9 

ОК 
1.10 

ОК 
1.11 

ОК 
1.12 

ОК 
1.13 

ОК 
1.14 

ОК 
1.15 

ОК 
1.16 

ОК 
1.17 

ОК 
1.18 

ОК 
1.19 

ОК 
1.20 

ОК 
1.21 

ОК 
1.22 

ОК 
1.23 

ОК 
1.24 

ОК 
1.25 

ОК 
1.26 

ОК 
1.27 

РН 1       
                     

РН 2 
      

                     

РН 3 
      

                     

РН 4 
      

                     

РН 5 
      

                     

РН 6 
      

                     

РН 7 
      

                     

РН 8 
      

                     

РН 9 
      

                     

РН 10 
      

                     

РН 11 
      

                     

РН 12 
      

                     

РН 13 
      

                     

РН 14 
      

                     

РН 15 
      

                     

РН 16 
      

                     



 

 

РН 17 
      

                     

РН 18 
      

                     

РН 19 
      

                     

 

 


