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ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою викладачів циклової комісії «Економіки, обліку і 

оподаткування» у складі: 

1. Головненко М.М. – голова циклової комісії «Економіки, обліку і 

оподаткування» спеціаліст вищої категорії,  викладач спецдисциплін. 

2. Гузь М.Ю. – член циклової комісії «Економіки, обліку і оподаткування» 

спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін. 

3. Драмарецька В.Г. – член циклової комісії «Економіки, обліку і 

оподаткування»  спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін. 
 

Обговорено та рекомендовано до затвердження на засіданні циклової комісії 

«Економіки, обліку і оподаткування». Протокол № 5 від «24» грудня 2020р. 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» підготовки фахівців 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр», спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» розроблена відповідно до: 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; 

Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII; 

Постанов Кабінету Міністрів України: 

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 р. №1341 

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 

освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187; 

«Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів освіти», Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. 

№ 266; 

При розробці освітньої програми використане видання:  Розроблення освітніх 

програм Методичні рекомендації з./ 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. (Видання здійснено в рамках проекту Європейського Союзу «Національний 

Темпус-офіс в Україні. 

  



 
1. Профіль освітньо-професійної програми спеціальності 071«Облік і 

оподаткування» 

1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Київський технікум електронних приладів 

Рівень освіти та 

освітньо-

професійний ступінь 

Вища освіта, 
молодший спеціаліст з обліку та оподаткування 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Облік і оподаткування 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом молодшого спеціаліста, 120 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 2 роки 10 місяців 

 

 

 

 

Наявність 

акредитації 

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат про 

акредитацію серії КД-І №11010484, дійсний до 1 липня 

2024р. 

Міністерство освіти і науки України. Сертифікат про 

акредитацію серії НД-І №1172778, дійсний до 1 липня 

2019р Міністерство освіти і науки України. Сертифікат 

про акредитацію серії НД-І №1172778, дійсний до 1 

липня 2019р 

Цикл/рівень  НРК України – 5 рівень, FQ – EHEA - початковий цикл 

ЕQF – LLL - 5 рівень 

Передумови 
Наявність базової загальної середньої освіти, профільної 

середньої освіти, професійної (професійно-технічної) 

освіти, фахової передвищої освіти або вищої освіти за 

результатами вступних екзаменів. 

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

З 2018 року до введення стандарту  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

ктеп.kiev.ua 

  



2. Мета освітньої програми 

Програма розроблена відповідно до місії та стратегії технікуму, спрямована на 

здобуття і розвиток у студентів теоретичних та практичних знань, умінь та 

розуміння з обліку, й оподаткування, формування та розвиток загальних і 

професійних компетентностей, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри 

випускника. Підготувати фахівців до роботи в умовах економічної самостійності, 

конкурентного середовища та ринкових відносин та здатності до подальшого 

навчання 

3. Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»  

Об'єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні 

га практичні засади обліку, оподаткування, контролю, у та 

аналізу діяльності суб'єктів господарювання. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати 

складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у 

сфері обліку, аналізу, контролю, у та оподаткування. 

Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на 

поняттях, категоріях, теоріях і концепціях обліку, аналізу, 

контролю, та оподаткування для задоволення 

інформаційних запитів користувачів обліково-контрольно- 

аналітичної інформації. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи і процедури організації та ведення 

обліку, аналізу, контролю, у та оподаткування.  

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні 

системи і технології, стандарти та спеціальні галузеві 

програми, технології та методичний інструментарій обліку, 

аналізу, контролю, у та оподаткування, інформаційно - 

аналітичні програмні продукти та Інтернет-ресурси. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна. Акцент на організацію облікового 

процесу, податкових відносин,  використання облікової 

інформації в управлінні підприємством з метою 

розв’язання спеціалізованих завдань на основі проведення 

досліджень в умовах бізнес- середовища. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Програма базується на загальновідомих наукових 

результатах із врахуванням сьогоднішнього стану 

практики обліку, оподаткування на підприємствах, в 

рамках яких можлива подальша професійна діяльність.  

Ключові слова: підприємство, економічні події, 

господарські явища, обліковий процес, аналіз, правові та 

податкові відносини, контроль. 



Особливості освітньої 

програми 

Програма сформована як оптимальне поєднання 

академічних та професійних вимог. Орієнтована на 

формування у студентів компетентностей щодо обліку і 

оподаткування. Такого типу програми широко 

підтримуються підприємствами, аудиторськими 

компаніями та у державному секторі. Програма 

викладається з залученням до навчального процесу 

підприємств різних форм власності. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Молодший спеціаліст відповідно до Національного 

класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010, затвердженого Наказом Держспоживстандарту 

України 28.07.2010 № 327 може займати первинні посади з 

працевлаштуванням на підприємствах, установах та в 

організаціях будь-якої організаційно-правої форми і 

здатний виконувати таку професійну роботу: 

Код 

профе 

сії 

Назва професійної 

групи 

Професійна назва роботи 

(посада) 

III. Фахівці 

3433 
Бухгалтери та касири-

експерти 

Асистент бухгалтера-

експерта 

Бухгалтер 

Касир-експерт 

Бухгалтер 

3439 
Інші технічні фахівці 

в галузі управління 

Інспектор-ревізор 

3442 Державні інспектори Інспектори податкової 

служби 

IV. Технічні службовці 

4121 
Реєстратори 

бухгалтерських даних 

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних 

4121 
Конторський (офісний) 

службовець (бухгалтерія) 
 

Подальше навчання 

 

 

Можливість навчання за програмою першого циклу FQ-

EHEA, 6 рівня EQF- LLL та 6 рівня HPK. 

 

 

 



5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентсько-центроване навчання, проблемно- 

орієнтоване навчання, пояснювально-ілюстративне 

навчання, самонавчання, навчання через лабораторну 

практику, навчання на основі досліджень. Викладання 

проводиться у вигляді: лекцій, мультимедійних лекцій, 

інтерактивних лекцій, практичних занять, лабораторних 

робіт. Також передбачена самостійна робота з можливістю 

консультацій з викладачем, індивідуальні заняття, групова 

робота. 

Оцінювання 

Види контролю: Поточне опитування, тестовий контроль, 

презентація проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, 

звіти з практики,  

Підсумковий контроль - екзамен / залік.  

Підсумкова атестація - комплексний екзамен за фахом. 

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється: за 100- 

бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ЕСТ8), 

національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», 

«не зараховано») системами. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати спеціалізовані завдання та 

практичні проблеми у сфері обліку, аналізу та 

оподаткування в процесі професійної діяльності, що 

передбачає застосування теорій та методів економічної 

науки і характеризується комплексністю й невизначеністю 

умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до володіння культурою мислення, 

узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, визначення 

мети та завдань власної діяльності і забезпечення їх 

ефективного виконання. 

ЗК2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями 

і уміннями сфері фінансового обліку, розуміти предметну 

галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати 

набуті знання у практичних ситуаціях. 

ЗКЗ. Здатність до письмової та усної комунікації 

державною та іноземною (-ними) мовами. 

ЗК4. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

 
ЗК5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 



ЗК6. Здатність враховувати суспільні відносини під час 

професійної діяльності та організовувати власну діяльність 

як складову колективної діяльності. 

ЗК7. Здатність до самостійного навчання, проведення 

досліджень на відповідному рівні, приймати обґрунтовані 

рішення. 

ЗК8. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми в 

професійній діяльності. 

ЗК9. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, 

знання основ ділового спілкування, навички роботи в 

команді. 

ЗК10. Здатність цінувати і поважати національну 

своєрідність та мультикультурність. 

ЗК11. Здатність розуміти та дотримуватися морально-

етичних норм поведінки. Здатність і готовність формувати 

гідне ставлення до надбань історії та національної 

культури. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та 

громадянськи свідомо. 

ЗКІЗ. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог 

безпеки життєдіяльності та охорони праці. Здатність 

дотримання норм здорового способу життя. 

ЗК14. Здатність до постійного саморозвитку, підвищення 

своєї професійної кваліфікації. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність аналізувати і структурувати економічні 

події та явища з точки зору знання сучасних теоретичних, 

організаційно- методичних основ обліку та оподаткування. 

ФК2. Здатність формувати обліково-аналітичну 

інформацію для ефективного управління діяльністю 

підприємства. 

ФК3. Здатність шляхом самостійного навчання 

підтримувати належний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку, 

використовуючи здобуті знання з обліку і оподаткування. 

ФК4. Здатність організовувати власну професійну 

діяльність, застосовувати знання в практичних ситуаціях, 

приймати рішення; враховувати правові засади та 

економічні закони у професійній діяльності; 

використовувати набуті знання для вдосконалення 

організації обліку, контролю та оподаткування. 

ФК5. Здатність розуміти та уміло використовувати 

математичні методи, які використовуються в обліку та 

оподаткуванні. 



ФК6. Здатність застосування знань права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

ФК7. Здатність до відображення відомостей про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

бухгалтерському обліку, їх систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення. 

ФК8. Здатність проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства з метою прийняття управлінських рішень. 

ФК9. Здатність робити оцінку економічних подій та явищ і 

приймати відповідні управлінські рішення з чітким 

обґрунтуванням напрямів їх реалізації. 

ФК10. Здатність розв’язувати широке коло проблем і 

завдань шляхом розуміння їх фундаментальних основ та 

використання теоретичних і практичних методів 

дослідження з економіки, аналізу, обліку і оподаткування. 

ФК11. Здатність здійснення облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

ФК12. Здатність застосовувати та формувати інформаційну 

підтримку управління підприємством з використанням 

сучасного технічного та методичного інструментарію. 

ФК13. 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. 

ФК14. Здатність здійснювати контроль дотримання 

нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та 

системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів. 

ФК15. Здатність використовувати набуті знання з теорії та 

практики обліку і оподаткування, починаючи від моменту 

визнання до моменту розкриття інформації про економічні 

явища і процеси у звітності суб’єктів господарювання 

7 - Програмні результати навчання 

Програмні результати 

ПРН 1. Вдосконалювати та 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. 



навчання ПРН 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. 

ПРН 3. Усвідомлювати сутність об'єктів обліку, аналізу, 

контролю і оподаткування та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність підприємств, установ, організацій та 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень 

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, та оподаткування господарської 

діяльності підприємств. 

ПРН 6. Демонструвати розуміння особливостей практики 

здійснення обліку, аналізу, контролю, та оподаткування 

діяльності підприємств, установ та організацій різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання 

та видів економічної діяльності. 

ПРН 7. Знати механізм функціонування бюджетної і 

податкової систем України та враховувати її особливості з 

метою організації обліку та формування звітності на 

підприємствах. 

ПРН 8. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з 

використанням обліково-аналітичної інформації та 

розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством. 

ПРН 9 Визначати напрями підвищення ефективності 

формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю 

використання на рівні держави та підприємств різних 

організаційно-правових форм власності. 

ПРН 10. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп'ютерні технології для обліку, аналізу, та 

оподаткування. 

ПРН 11. Усвідомлювати особливості функціонування 

підприємств у сучасних умовах господарювання та 

демонструвати розуміння його ринкового позиціонування. 



ПРН 12. Володіти та застосовувати знання іноземної мови 

для формування ділових паперів і спілкування у 

професійній діяльності. 

ПРН 13. 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. 

ПРН 14. Аналізувати розвиток системи і моделей 

бухгалтерського обліку на національному рівні з 

урахуванням професійного світогляду. 

ПРН 15. Дотримуватися здорового способу життя, 

виявляти турботу про здоров’я і безпеку життєдіяльності 

співробітників, прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Підготовка здобувачів освіти здійснюється педагогічними 

працівниками, які задіяні у підготовці здобувачів  вищої 

освіти за даною освітньо-професійною програмою, є 

штатними співробітниками КТЕПу Педагогічні працівники 

проходять стажування та підвищення кваліфікації згідно 

вимог. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявність документів, що засвідчують право власності 

коледжу на приміщення для здійснення освітнього 

процесу.  

Відповідність навчальних корпусів технікуму показникам 

нормованої площі. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять, мультимедійним 

обладнанням. Повне забезпечення робочими 

комп’ютерними місцями студентів. 

Наявність соціально–побутової інфраструктури 

(бібліотека, пункти харчування, актова і спортивна зали, 

стадіон, тренажерна зала, медичний пункт).  

Кількість місць у гуртожитку відповідає вимогам та 

потребі.  

Для проведення досліджень існує навчально лабораторія 

«Інформаційні технології в бухгалтерському обліку та 

оподаткуванні» 



Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчальний процес забезпечується навчально- 

методичними комплексами дисциплін, які містять 

методичні розробки до семінарських, практичних занять, 

лабораторних практикумів, методичні вказівки до 

самостійної роботи студентів, індивідуальні завдання 

практичної спрямованості; методичними матеріалами до 

написання курсових та кваліфікаційних робіт проходження 

практик, завдання для контролю знань (екзаменаційні 

білети, тестові завдання, модульні, директорські 

контрольні роботи). Також викладачі готують, навчально-

методичні посібники для поглибленого вивчення тем, або 

окремих питань навчальних дисциплін. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На загальних підставах в межах України. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів освіти не проводиться 

 

  



2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент освітньої програми 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю  

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Бухгалтерський облік 4 екзамен 

ОК 2 Статистика 2 залік 

ОК 3 Економічна теорія 2 залік 

ОК 4 Охорона праці та безпека життєдіяльності 3 залік 

ОК 5 Фінансовий облік 9 
залік, екзамен, 

курсова робота 

ОК 6 Українська мова за проф. спрямуванням 2 залік 

ОК 7 Іноземна мова за проф. спрямуванням 1,5 залік 

ОК 8 Фінанси 4 залік 

ОК 9 Облік в бюджетних організаціях 4 екзамен 

ОК 10 Казначейська справа 4 залік 

ОК 11 Гроші та кредит 2 залік 

ОК 12 Інформаційні системи і технології обліку 6 залік 

ОК 13 Податкова система 4 залік, екзамен 

ОК 14 Основи філософських знань 1,5 залік 

ОК 15 Економічний аналіз 4 екзамен 

ОК 16 Контроль і ревізія 4 залік 

ОК 17 Соціологія 1,5 залік 

ОК 18 Навчальна комп’ютерна практика 5 залік 

ОК 19 Навчальна практика з бухгалтерського обліку 5 залік 

ОК 20 Навчальна практика за фахом 6 залік 

ОК 21 Переддипломна практика 8 залік 

Загальний обсяг обов’язкових компонент           82,5 (70,2%) 

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 (цикл загальної підготовки) 

    

ВБ 1.1 Інформатика та комп’ютерна техніка 4 залік 

ВБ 1.2 Фізичне виховання 2 залік 

ВБ 1.3 Основи конституційного права 2 залік 

 Разом  8,0  

Вибірковий блок 2 (цикл професійної підготовки ) 

ВБ 2.1 Вступ до спеціальності 2 залік 

1 2 3 4 

ВБ 2.2 Економіка підприємства 5 
залік, екзамен, 

курсова робота 

ВБ 2.3 Основи маркетингу 1,5 залік 

ВБ 2.4 Правове регулювання діяльності підприємств 4 залік 

ВБ 2.5 Менеджмент 3 залік 



ВБ 2.6 Зовнішньоекономічна діяльність 2  

ВБ 2.7 Фінанси підприємств 2 залік 

ВБ 2.8 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності 
2 залік 

ВБ 2.9 Працевлаштування за фахом 1,5 залік 

ВБ 2.10 Облік і звітність в оподаткуванні 2 залік 

ВБ 2.11 Основи аудиту 2 залік 

 Разом  27  

Загальний обсяг вибіркових компонент  35 (29.8%) 

Всього  117,5 

Екзамени, державні атестації, факультативи та поділ груп 2,5 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ         120 

 

 

2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми 

Семе

стр 

Обсяг 

навантаження 
Послідовність вивчення компонентів освітньої програми 

1 3 кредити ВБ 1.1,  2.1 

2 3 кредити ОК 3                                                          ВБ 1.1 

3 12,5 кредитів ОК 1, 4, 17,                                               ВБ 1.1, 1,3 

4 30,5 кредитів ОК 2, 5, 8, 18, 19,                                     ВБ 2.2, 2.4, 2.5 

5 26,5 кредитів ОК 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,               ВБ 1.2, 2.10 

6 42 кредити 
ОК 5, 11, 12, 13, 15, 16                            ВБ 2.3, 2.6, 2.7, 2.8,  

2,9, 2.10, 2.11 

 2,5 кредитів Екзамени, державні атестації, факультативи та поділ груп 

Всьог

о 
120 кредитів  

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників спеціальності «Облік і оподаткування» проводиться у 

формі кваліфікаційного екзамену за фахом та завершується видачею документа 

встановленого зразка про присудження йому ОКР молодшого спеціаліста з обліку і 

оподаткування. 

Перелік дисциплін, що входять до комплексного екзамену за фахом: 

«Фінансовий облік», «Облік в бюджетних організаціях», «Податкова система», 

«Економічний аналіз», «Контроль і ревізія». 

Атестація здійснюється відкрито й публічно. 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. 


