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ПЕРВИННИХ ПОСАД  

 

Професійне призначення випускників КНУТД напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за 

переліком первинних посад, виробничих функцій та типових задач діяльності 

міститься у варіативній частині освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(ОКХ). ОКХ визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої 

діяльності бакалавра з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 

державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула цей освітній 

рівень. 

Бакалавр з обліку і аудиту підготовлений до роботи на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах 

державного управління всіх рівнів. 

Первинна посада – це посада, професійну діяльність за якою здатен 

виконувати бакалавр одразу після закінчення вищого навчального закладу. 

Бакалавр з обліку і аудиту здатний виконувати професійну роботу і 

займати такі первинні посади, перелік яких наведено в табл. 1 відповідно до 

професійних назв робіт згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010. 

 

Таблиця 1. Професійні назви робіт (посад), які здатен виконувати 

бакалавр з обліку і аудиту  

№ 

з/п 

Шифр 

роботи 

Професійна назва роботи 

1 2 3 

1 
11. Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи 

громадських і самоврядувальних організацій  

2 12. Керівники підприємств, установ та організацій  

3 13. Керівники малих підприємств без апарату управління  

4 
14. Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та 

їх підрозділів  

5 
2122.1  Наукові співробітники (статистика)  

2122.2  Професіонали-статистики  

6 231  Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  

7 232  Викладачі середніх навчальних закладів  

8 
2351  Професіонали в галузі методів навчання  

2352  Інспектори навчальних закладів  

9 

2411  Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку  

2412  Професіонали в галузі праці та зайнятості  

2413  Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами  



1 2 3 

 2414  
Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій  

 2419  

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, 

ефективності господарської діяльності, раціоналізації 

виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 

діяльності  

10 

2441  Професіонали в галузі економіки  

2441.1  Наукові співробітники (економіка)  

2441.2  Економісти  

11 2447  Професіонали у сфері управління проектами та програмами  

12 247  Професіонали з безпеки та якості  

13 248  
Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та 

санаторно-курортної справи  

14 33  Фахівці в галузі освіти  

15 341  Фахівці в галузі фінансів та торгівлі  

16 342  
Агенти з комерційного обслуговування та торговельні 

брокери  

17 3433  Бухгалтери та касири-експерти  

18 3435  Організатори діловодства  

19 3436  Помічники керівників  

20 
3442  Інспектори податкової служби  

3449  Інші державні інспектори  

 

Назви інших виробничих посад визначаються згідно з штатними 

розкладами підприємств та установ певної галузі з урахуванням вимог до 

формування назв посад, передбачених чинними нормативними актами.  

Професійна діяльність бакалавра з обліку і аудиту на первинних посадах 

полягає у: 

реалізації загальних функцій планування та управління шляхом 

здійснення переважно адміністративних та операторських і частково 

евристичних процедур праці; 

збиранні, систематизації, накопичення первинної інформації як для 

виконання закріплених за ним  посадових обов’язків, так і для потреб 

структурного підрозділу, де він працює; 

розробці та дослідженні прогнозних економіко-математичних моделей 

економічних об’єктів та систем з метою їх аналізу та удосконалення системи 

управління, проведенні економічних розрахунків; 

прийнятті оперативних рішень у межах своєї компетенції; 

функціональний та інформаційний підготовці проектів рішень; 

керівництві підлеглими, компетенція яких не вища за технічними 

службовців та молодших спеціаліст; 

організації бухгалтерського обліку і звітності  на підприємстві; 

організації зовнішньоекономічних відносин; 



організації фінансово-господарської діяльності підприємств; 

плануванні фінансових показників діяльності підприємства; 

складанні фінансової звітності; 

організації страхової роботи; 

визначенні матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх 

використання, ефективності технічних нововведень та елементів 

інфраструктури підприємств; 

плануванні господарсько-фінансової діяльності; 

контролі за дотриманням нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів 

підприємства; 

аналізі господарсько-фінансової діяльності підприємства; 

організації та контролі за дотримання вимог безпеки та гігієни праці; 

організації безпеки життєдіяльності людини та охорони праці. 

Відповідно до посад, що може посідати випускник КНУТД, бакалавр з 

обліку і аудиту придатний до виконання виробничих функцій (здійснення 

певних типів діяльності): аналітичної, нормопроектної, організаційної, 

контрольної, експлуатаційно-технологічної та інформаційної та типових задач 

для певної функції. Кожній типовій задачі відповідає система умінь щодо її 

вирішення з урахуванням специфіки галузі та регіону. 
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