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1. Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Херсонський державний університет 

Факультет бізнесу і права 

Кафедра фінансів, обліку та підприємництва 

Офіційна назва 

сертифікатної програми 
Облік і оподаткування на малих підприємствах 

Обсяг сертифікатної 

програми 
4 кредити ЄКТС / 120 годин 

Тривалість 

сертифікатної програми 
Середньострокова 

Передумови  Знання дисципліни "Бухгалтерський облік 

Мова(и) викладання українська 

Термін дії 

сертифікатної програми  
Оновлення один раз на 2 роки 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису сертифікатної 

програми 

https://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Sertificate_programm.aspx 

 

2. Мета сертифікатної програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з обліку і 

оподаткування малих підприємств, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

3. Характеристика сертифікатної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 "Управління та адміністрування" 

071 "Облік і оподаткування" 

Орієнтація 

сертифікатної програми  

Сертифікатна програма для бакалавра та/або магістра. 

Сертифікатна програма має прикладну орієнтацію.  

Структура сертифікатної програми передбачає оволодіння 

поглибленими знаннями щодо системи бухгалтерського обліку 

та оподаткування малих підприємств 

Основний фокус 

сертифікатної програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області обліку і 

оподаткування. 

Ключові слова: облік, контроль, аудит, аналіз, оподаткування. 

Особливості програми 

Формує фахівців з обліку і оподаткування з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи відображення господарських 

операцій в обліковій системі, але й створювати умови для 

формування якісної інформації для цілей складання фінансової, 

податкової і управлінської звітності на базі сучасних досягнень. 

4. Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування  

Код КП Професійна назва роботи 

4115 Секретар бухгалтер 

4211 Касир бухгалтер 

3433 Бухгалтер 

Подальше навчання  Не застосовано 

5. Викладання та оцінювання  

Викладання та 

навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

технології навчання, самонавчання  

Оцінювання Усне та письмове опитування, тести, залік. 

https://www.kspu.edu/About/Faculty/FBP/FOP/Sertificate_programm.aspx
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Оцінювання здійснюється за накопичувальною системою 

відповідно до Порядку оцінювання результатів навчання 

здобувачів вищої освіти в ХДУ. 

6. Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку і оподаткування 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК2. Навички використання інформаційних технологій та 

програмного забезпечення "Парус-Бухгалтерія".  

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК4. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК1. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку та податкових розрахунків. 

ФК2. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу.  

ФК3. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

ФК4. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

ФК5. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку та оподаткування.  

7. Програмні результати навчання 

Програмні результати 

навчання (ПРН) 

ПРН1. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління малим 

підприємством.  

ПРН2. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПРН3. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 

управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації.  

ПРН4. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку та оподаткування.  

ПРН5. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

ПРН6. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 
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оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі 

діючого податкового законодавства.  

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 

працівники з науковими ступенями докторів економічних наук 

та висококваліфіковані спеціалісти практики. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  
– комп’ютерний клас;
– мультимедійне обладнання.

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

– офіційний сайт ХДУ: http:// http://www.kspu.edu/;

– точки бездротового доступу до мережі Інтернет;

– пакет програм MS Office;

– пакет програм Парус Бухгалтерія 
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Перелік компонент (змістових модулів) сертифікатної програми та їх логічна 

послідовність 

 

Перелік компонент сертифікатної програми 

 
Код н/д Складові частини сертифікатної програми 

(навчальні дисципліни, курсові роботи, 

практики, атестація слухачів) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Змістові модулі сертифікатної програми 

ЗМ1 Організація діяльності та обліку малого 

підприємства 

1 залік 

ЗМ2 Бухгалтерський облік на малому підприємстві 2 залік 

ЗМ3 Оподаткування малого підприємства 1 залік 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ СЕРТИФІКАТНОЇ ПРОГРАМИ 4  

 

 

Структурно-логічна схема сертифікатної програми 

Короткий опис логічної послідовності вивчення компонент 

сертифікатної програми подається у вигляді графа. 

 
Організація 

діяльності та 

обліку малого 

підприємства 

 

Бухгалтерський 

облік на малому 

підприємстві 
 

Оподаткування 

малого 

підприємства 

 

 

Форма атестації здобувачів вищої освіти. 

Підсумкова атестація проводиться у формі заліку та завершується 

видачею сертифікату 

 

 

Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 

сертифікатної програми 

 
 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

ЗК1 + + + 

ЗК2  + + 

ЗК3  +  

ЗК4 +  + 

ФК1 + + + 

ФК2  +  

ФК3  + + 

ФК4 + + + 

ФК5 +   
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними 

компонентами сертифікатної програми 

 
 ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

ПРН1 + +  

ПРН2  + + 

ПРН3  + + 

ПРН4  + + 

ПРН5 +   

ПРН6 +   

 

 

Керівник сертифікатної програми                                                                     Мохненко Андрій 


