
Освітня програма «Облік і оподаткування» 

 зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича  
Економічний факультет  
Кафедра обліку, аналізу і аудиту 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Перший (бакалаврський) 
Бакалавр з обліку і оподаткування 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, одиничний,  
240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації - 
Цикл/рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL 

– 6 рівень 
Передумови Наявність свідоцтва про повну загальну середню освіту / 

диплом молодшого спеціаліста 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

2017-2021 р. 

 

 

 

 
Перелік компонент  освітньої програми 

Код 
навчальної 
дисципліни 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові роботи, практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньої програми 
ОК 1 Українська мова (за професійним 

спрямуванням) 
3 іспит 

ОК 2 Актуальні питання історії та культури 
України 

5 іспит 

ОК 3 Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) 

6 іспит 

ОК 4 Філософія 4 іспит 
ОК 5 Економічна теорія 5 іспит 
ОК 6 Мікроекономіка 4 іспит 
ОК 7 Макроекономіка 4 іспит 
ОК 8 Історія економіки і економічної думки 5 залік 
ОК 9 Вища математика 6 іспит 
ОК 10 Теорія ймовірностей і математична 

статистика 
5 залік 

ОК 11 Оптимізаційні методи і моделі 4 іспит 



ОК 12 Економетрика  5 залік 
ОК 13 Інформатика 6 іспит 
ОК 14 Економіка підприємств 5 іспит 
ОК 15 Менеджмент 5 іспит 
ОК 16 Маркетинг 5 іспит 
ОК 17 Гроші і кредит 4 іспит 
ОК 18 Фінанси 5 іспит 
ОК 19 Бухгалтерський облік (теорія) 5 іспит 
ОК 20 Економіка праці та соціально-трудові 

відносини 
4 іспит 

ОК 21 Міжнародна економіка 5 іспит 
ОК 22 Статистика 4 іспит 
ОК 23 Соціологія  3 іспит 
ОК 24 Регіональна економіка 4 іспит 
ОК 25 Аналіз господарської діяльності 5 іспит 
ОК 26 Фінансовий облік І 5 іспит 
ОК 27 Фінансовий облік ІІ 5 іспит 
ОК 28 Управлінський облік 4 іспит 
ОК 29 Звітність підприємств 4 іспит 
ОК 30 Облік у банках 4 іспит 
ОК 31 Облік у бюджетних установах 4 іспит 
ОК 32 Інформаційні системи і технології в обліку і 

аудиті 
3 іспит 

ОК 33 Облік і звітність в оподаткуванні 4 іспит 
ОК 34 Аудит 5 іспит 

 Міждисциплінарна курсова робота з 
«Фінансового обліку» 

3  

 Міждисциплінарна курсова робота з 
«Аналізу господарської діяльності» 

3  

 Навчальна практика з «Бухгалтерського 
обліку (теорія)» 

2  

 Виробнича практика з «Фінансового 
обліку» 

3  

 Виробнича практика з «Аналізу 
господарської діяльності» 

4  

 Державна атестація: комплексний 
державний екзамен з дисциплін 
«Бухгалтерський облік (теорія)», 
«Фінансовий облік», «Теорія економічного 
аналізу», «Аналіз господарської 
діяльності», «Аудит» 

1  

 Випускна кваліфікаційна робота 7  
Загальний обсяг загальних компонент: 177 

Вибіркові компоненти освітньої програми 
Вибірковий блок 1 

ВБ 1.1 Вибіркова навчальна дисципліна І 3 залік 
ВБ 1.2 Фізичне виховання І / Вибіркова навчальна 

дисципліна ІІ 
3 залік 

ВБ 1.3 Фізичне виховання ІІ / Громадське здоров’я 
та медицина порятунку / Вибіркова 
навчальна дисципліна ІІІ 

3 залік 



ВБ 1.4 Вибіркова навчальна дисципліна ІV / 
Професійна іноземна мова 

3 залік 

Вибірковий блок 2 
ВБ 2.1 Податкова система / Податкова політика 4 іспит 
ВБ 2.2 Основи наукових досліджень в обліку і 

аналізі / філософія і наука 
3 залік 

ВБ 2.3 Лабораторний практикум з фінансового 
обліку / АРМ бухгалтера 

3 залік 

ВБ 2.4 Облік і оподаткування на підприємствах 
малого бізнесу / Облік і оподаткування 
фермерських господарств 

3 залік 

ВБ 2.5 Теорія економічного аналізу / Податкове 
забезпечення безпеки підприємств України 

5 іспит 

ВБ 2.6 Облік видів економічної діяльності / Аудит 
в зарубіжних країнах 

4 іспит 

ВБ 2.7 Нормативне регулювання обліку і аудиту / 
Державне регулювання економіки 

3 залік 

ВБ 2.8 Організація аналітичної роботи / 
Організація оперативного аналізу 

3 залік 

ВБ 2.9 Внутрішньогосподарський контроль / 
Контролінг 

3 залік 

ВБ 2.10 Фінансово-господарський контроль / 
Інформаційні системи і технології 
фінансового контролю 

4 залік 

ВБ 2.11 Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку / Міжнародні стандарти фінансової 
звітності 

3 залік 

ВБ 2.12 Аналітичне забезпечення прийняття 
управлінських рішень / Аналіз 
інвестиційно-інноваційної діяльності 

3 залік 

ВБ 2.13 Облік і оподаткування ЗЕД / Облік в с/г 
підприємствах 

4 залік 

ВБ 2.14 Місцеві податки / Оподаткування 
підприємства 

3 залік 

ВБ 2.15 Оподаткування фізичних осіб / 
Адміністрування податкових та митних 
платежів 

3 залік 

ВБ 2.16 Військова підготовка 29  
Загальний обсяг вибіркових компонент: 63 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 
 

 

 

 

 

 

 

 



Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» проводиться у формі публічного захисту випускної кваліфікаційної 
бакалаврської роботи та атестаційного фахового екзамену з дисциплін «Бухгалтерський 
облік (теорія)», «Фінансовий облік», «Теорія економічного аналізу», «Аналіз 
господарської діяльності», «Аудит». Атестація завершується видачею документу 
встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням йому 
кваліфікації: Бакалавр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітня програма 
«Облік і оподаткування». 

Форми атестації 
здобувачів вищої 

освіти 

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра з обліку і 
оподаткування, здійснюється атестаційною комісією, відповідно до 
положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію, затвердженого 
вченою радою вищого навчального закладу.  

Атестація здійснюється у формі: 
• публічного захисту випускної кваліфікаційної роботи; 
• атестаційного фахового екзамену з дисциплін «Бухгалтерський 

облік (теорія)», «Фінансовий облік», «Теорія економічного 
аналізу», «Аналіз господарської діяльності», «Аудит». 

Вимоги до 
заключної 

кваліфікаційної 
роботи 

Кваліфікаційною роботою є робота бакалавра, що виконується на 
завершальному етапі здобуття першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти для встановлення відповідності набутих результатів 
навчання вимогам стандартів вищої освіти.  

Кваліфікаційна робота бакалавра виконується за тематикою, 
визначеною вищим навчальним закладом та обов’язково перевіряється 
на плагіат.  

Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою. Деталізація 
вимог до кваліфікаційної роботи регламентується внутрішніми 
документами й положеннями вищого навчального закладу. 

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом 
кваліфікаційних робіт та запобігання академічного плагіату  
кваліфікаційні роботи розміщуються на офіційному сайті вищого 
навчального закладу або його структурного підрозділу. 

 


