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А Мета освітньо-професійної програми
Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття студентами поглиблених 
теоретичних і практичних знань, умінь, навичок в галузі обліку, оподаткування, 
аналізу та аудиту; ефективне виконання завдань відповідного рівня професійної 
діяльності, які орієнтовані на вирішення складних ситуацій, прийняття управлін
ських рішень для задоволення потреб держави, суспільства, бізнесу, підприємств 
на міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях на основі 
принципів гуманності та захисту суспільних інтересів.
Конкурентні переваги програми полягають в наданні студентам необхідних 
професійних компетентностей дослідницької й практичної роботи, які затребувані 
в будь-якій сфері діяльності (державна служба, установи державного сектору еко
номіки, бізнес, некомерційні організації й т.п.), де необхідно застосовувати аналі
тичні компетентності й ухвалювати складні управлінські рішення.
Об’єктом вивчення є об’єктом вивчення є теоретичні, методичні, організаційні 
та практичні засади обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу діяльності 
суб'єктів господарювання.
Цілі навчання -  підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та прикладні проблеми у сфері обліку,' аналізу, контролю, аудиту, опода
ткування.
Теоретичний зміст предметної області грунтується на поняттях, категоріях, тео
ріях і конц(ЯЩЩ5(^ аудиту, оподаткування для задово-
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лення інформаційних запитів користувачів обліково-аналітичної інформації. 
Методи, методики та технології -  загальнонаукові та спеціальні методи і проце
дури організації та ведення обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
Інструменти та обладнання -  сучасні інформаційні системи і технології, станда
ртні та спеціальні галузеві програми, технології та методичний інструментарій 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

в Характеристика освітньо-професійної програми

1 Предметна 
область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
кваліфікація

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
Кваліфікація «Бакалавр з обліку і оподаткування»

2 Основний фо
кус освітньої 
програми та 
спеціалізації

Базові професійні знання з обліку, аналізу, аудиту та оподатку
вання, здатність їхнього застосування у практичній діяльності

3 Орієнтація
програми

Освітньо-професійна. Орієнтується на сучасні наукові дослі
дження в сфері обліку, оподаткування, контролю, аудиту та 
аналізу господарської діяльності; враховує специфіку роботи 
організацій, установ та підприємств в сучасних економічних 
умовах, орієнтує на актуальні інновації, в рамках яких здобувач 
визначає професійну кар’єру; базується на загальновідомих тео
ретичних, методичних та прикладних засадах, враховуючи су
часний стан економічної Системи суб’єктів.

4 Особливості
програми

Програма передбачає інтегровану підготовку, що поєднує чітку 
практичну спрямованість навчання на управління господарсь
кою діяльністю інституцій секторів економіки України різних 
форм власності та організаційно-правових форм

С Працевлаштування та Продовження освіти
1 Придатність 

до працевлаш
тування

Здобувані вищої освіти можуть працювати в органах державної 
влади та управління, органах Державної фіскальної служби кра
їни, Державної казначейської служби України, Державної ауди
торської служби України, Рахункової палати, Митної служби 
України, фінансових органах, комісіях з цінних паперів, ауди
торських службах, контрольно-ревізійних відділах на підприєм
ствах і в організаціях різних форм власності та видів бізнесової і 
комерційної діяльності, банках, страхових компаніях, аудитор
ських фірмах і службах, фінансово-кредитних установах, фон
дах, благодійних товариствах та ін.

2 Продовження
освіти

Можливість продовження навчання на другому (магістерсько
му) рівні (магістр); підвищення кваліфікації

Б Стиль та методика навчання
1 Підходи до 

викладання та 
навчання

Підходи до викладання: лекції, практичні заняття, виконання 
курсових робіт, дослідницька, самостійна робота, консультації, 
проходження практик, ч
Підходи та технології навчання: диференційований підхід; 
особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середо- 

мотивація до навчання, вибір змісту навчання, форму
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2 Система
оцінювання

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється згідно 
Положення про оцінювання знань студентів ТДАТУ у відпові
дності до вимог кредитно-модульної системи організації освіт
нього процесу за 100-бальною системою з переведенням у сис
тему оцінок за національною шкалою, а також забезпечення 
ранжування досягнень за шкалою ЕСТ8-рейтинг (ЕСТ8-0га<1е). 
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; 
за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів. 
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий.

3 Форма
контролю
успішності
навчання

Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у фо
рмі: екзамен -  за результатами вивчення обов’язкових дисцип
лін освітньо-професійної програми; залік -  за результатами ви
вчення всіх інших дисциплін передбачених навчальним планом

Е Програмні компетенції
1 Інтегральна

компетентність
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прак
тичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в про
цесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій 
та методів економічної науки і характеризується комплексністю 
й невизначеністю умов.

2 Загальні ком
петентності 
(ЗК)

ЗК 1. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та засто
сування набутих знань.
ЗК 2. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію вияв
лення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі 
логічних аргументів та перевірених фактів.
ЗК 3. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуван
ням вимог професійної дисципліни, планування та управління 
часом.
ЗК 4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК 6. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК 7. Здатність до гнучкого мислення та компетентного засто
сування набутих знань в широкому діапазоні практичної роботи 
за фахом та повсякденному житті.
ЗК 8. Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами 
як усно, так і письмово.
ЗК 9. Навички використання сучасних інформаційних та кому
нікаційних технологій.
ЗК 10. Навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до 
збереження навколишнього середовища.
ЗК 11. Здатність презентувати результати проведених дослі
джень.

3 Спеціальні 
(фахові) ком
петентності 
(ФК)

ФК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за до
помогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 
властиві сучасним процесам в економіці.
ФК 2. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію 
для ефективного управління діяльністю підприємства.
вання навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореаліза- 
ції тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослі
дницькі технології; дистанційні технології на платформі
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«МООБЬЕ».
ФК 3. Здатність використовувати математичний інструментарій 
для дослідження економічних процесів, розв’язання приклад
них економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, ау- 
диті та оподаткуванні.________________
ФК 4. Здатність до відображення відомостей про господарські 
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлін
ському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та ін
терпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення.______________________________
ФК 5. Здатність застосування знань права та податкового зако- 
нодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
ФК 6. Здатність проводити аналіз господарської діяльності під
приємства та фінансовий аналіз з метою, прийняття управлінсь- 
ких рішень.__________   .
ФК 7. Здатність здійснення облікових процедур із застосуван
ням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних те
хнологій.
ФК 8. Здатність застосовувати та формувати інформаційну підт
римку управління підприємством з використанням сучасного тех- 
нічного та методичного інструментарію.__________________■
ФК 9. Здатність застосовувати основні методики проведення ау- 
диту й надання аудиторських послуг.
ФК 10. Здатність здійснювати контроль господарської діяльнос
ті як . функції управління підприємством з метою забезпечення 
його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, 
виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і ста- 
ндартів, підвищення відповідальності. ___________________
ФК 11. Здатність здійснювати контроль дотримання норматив
них актів з методології бухгалтерського обліку та системи опо
даткування, збереження і ефективного використання ресурсів.
ФК 12. Здатність підтримувати належний рівень економічних 
знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати навчання
- демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, законів, при- 
чинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та 
явищами на різних рівнях економічних систем.__________ ____________________
- знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статис
тичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної від- 
повідальності підприємств, установ, організацій.___________
- усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподатку- 
вання та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.____________ _______
- формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звіт
ність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію 
для прийняття управлінських рішень._________________ __________
- володіти методичниМ інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та опо- 
даткування гбсйода^ікбУІщльності підприємств. ___________________’
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економічної діяльності.
- знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та вра
ховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на пі
дприємствах.
- обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково- 
аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управ
ління підприємством.
- використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту.
- визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, 
їх розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних 
організаційно-правових форм власності.
- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
- усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах го
сподарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування.
- володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, не
обхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній професії.
- демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними метода
ми дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві.
- володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових папе
рів і спілкування у професійній діяльності.
- вміти працювати як самостійно, так і в команді. Проявляти самостійність і від
повідальність у роботі, професійну повагу до етичних принципів, демонструвати 
повагу до індивідуального та культурного різноманіття.
- аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національно
му та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду.
- дотримуватися здорового способу життя, виявляти турботу про здоров’я і безпе
ку життєдіяльності співробітників, прагнення до збереження навколишнього се
редовища.
- виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, пла
нування та управління часом.

с Форма атестації здобувачів вищої освіти
Форма
атестації
здобувачів
вищої
освіти

Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра з обліку і оподат
кування, здійснюється атестаційною комісією, до складу якої мо
жуть включатися представники роботодавців та їх об'єднань, від
повідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію, за
твердженого вченою радою Таврійського державного агротехноло
гічного університету.
Атестація здійснюється у формі атестаційного екзамену.

Вимоги до 
атестацій- 
ного квалі
фікаційного 
екзамену

Комплексний атестаційний екзамен за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» включає програмні питання, які визначають рівень 
засвоєння фахових компетентностей.



III. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекоменда
цій щодо забезпечення якості вищої освіти (Е8С) та статті 16 Закону України 
«Про вищу освіту».
Принципи та проце
дури забезпечення 
якості освіти

Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідальність за якість вищої освіти, що надається;
- забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої осві
ти, закладів вищої освіти, програм і студентів;
- забезпечення якості сприяє розвитку культури якості;
- забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, 
усіх інших стейкхолдерів та суспільства.
Процедурами забезпечення якості освіти є:
- розробка стратегії і політики в сфері якості вищої освіти;
- розробка механізму формування, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду освітніх програм;
- розробка системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти, нау
ково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного опри
люднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 
Таврійського державного агротехнологічного університету, на інфо
рмаційних стендах та в будь-який інший спосіб, згідно з розробле
ними та затвердженими правилами.
- організація підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і нау
ково-педагогічних працівників;
- формування необхідних ресурсів для організації освітнього проце
су, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;
- створення та функціонування інформаційних систем для ефектив
ного управління освітнім процесом;
- оприлюднення об’єктивної неупередженої інформації про осві
тні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
- розробка політики щодо ефективної системи запобігання та вияв
лення академічного плагіату у наукових працях здобувачів ви
щої освіти;
- інших процедур і заходів. □_________ _________________________

Моніторинг та пері
одичний перегляд 
освітніх програм

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 
забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. Мо
ніторинг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Про 
будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід ін
формувати всі зацікавлені сторони.
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм ма
ють на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх послуг, 
а також створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для 
здобувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання:
- змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері обліку і 
оподаткування, гарантуючи відповідність програми сучасним ви- 
могш;
- потреб суспільства, що змінюються;
У навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і
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результатів завершення освітньої програми;
- ефективності процедур оцінювання студентів;
- очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти змістом 
та процесом навчання;
- навчального середовища відповідності меті і змісту програми;
- якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти.
Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього 
процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолде- 
рів.____________________ ____________________________________

Щорічне оцінюван
ня здобувачів вищої 
освіти

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах студе- 
нтоцентрованого навчання та передбачає наступне:
- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами про-, 
ведення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 
розвитку власних навичок у цій сфері;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оці
нок оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструва
ти ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;
- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше 
ніж дві особи;
- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні врахову
вати пом’якшувальні обставини;
- оцінювання Здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим 
та проводиться відповідно до встановлених процедур;
- наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів ви
щої освіти.

Підвищення 
кваліфікації науко
во-педагогічних, пе
дагогічних та нау
кових працівників

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогіч
них та наукових працівників розробляється у відповідності до діючої 
нормативної бази та будується на наступних принципах:
- обов’язковості та періодичності проходження стажування і під
вищення кваліфікації;
- прозорості процедур організації стажування та підвищення 
кваліфікації;
- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 
задачам професійного діяльності;
- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації 
в наукову та педагогічну діяльність;
- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації.

Наявність необхід
них ресурсів для ор
ганізації освітнього 
процесу

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідними 
та доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, 
методичними, матеріальними, інформаційними та ін.) та здійснюють 
відповідну підтримку студентів.
При плануванні, розподілі та наданні навчальних ресурсів і забезпе
ченні підтримки здобувачів вищої освіти враховуються потреби 
різноманітного студентського контингенту (такого як студенти: з 
досвідом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з особливи
ми потребами) та принципи студентоцентрованого навчання. 
Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні ре
сурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а студе- 
нти поінформовані про їх наявність. □

Наявність інформа
ційних систем для

3. метою управління освітніми процесами розроблено ефективну полі 
тику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну інтегровану
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ефективного управ
ління освітнім про
цесом □

інформаційну система управління освітнім процесом. Дана система 
передбачає автоматизацію основних функцій управління освітнім 
процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної компанії, 
планування та організація навчального процесу; доступ до навчаль
них ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої освіти; 
адміністрування основних та допоміжних процесів забезпечення 
освітньої діяльності; моніторинг дотримання стандартів якості; 
управління знаннями та інноваційний менеджмент; управління кад
рами та ін.

Публічність інфор
мації про освітні 
програми, ступені 
вищої освіти та ква
ліфікації

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна ін
формація про діяльність за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 
публікується на сайті Таврійського державного агротехнологічного 
університету, включаючи програми для потенційних здобувачів ви
щої освіти, студентів, випускників, інших стейкхолдерів і громадсь
кості.
Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування», включаючи програми, критерії відбору на 
навчання; заплановані результати навчання за цими програмами; 
кваліфікації; процедури навчання, викладання та оцінювання, що 
використовуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні 
для студентів тощо.

Запобігання та ви
явлення академіч
ного плагіату □

Система забезпечення дотримання академічної доброчесності учас
никами освітнього процесу, сформована в Таврійському державному 
агротехнологічному університеті, базується на таких принципах:
• дотримання загальноприйнятих принципів моралі;
• демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотримання 
їхніх норм;
• повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього 
світогляду, соціального стану, релігійної та національної приналеж
ності;
• дотримання норм законодавства про авторське право;
• посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, твер
джень, відомостей;
• самостійне виконання індивідуальних завдань.
У випадку порушення принципів академічної доброчесності відпові
дні особи притягуються до відповідальності відповідно до законо
давства та діючих у Таврійському державному агротехнологічному 
університеті положень та норм.

IV. Вимоги професійних стандартів

Професійний
стандарт

Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів 
(Іпіегпаїіопаї Ассоипііп§ Ебисаііоп Зїапсіагсіз В о аг сі (ІАЕ8В)

Особливості станда
рту вищої освіти, 
пов’язані з наявніс
тю даного Профе
сійного 
стандарту □

Перелік компетентностей та програмних результатів, навчання гар
монізований з вимогами Міжнародних стандартів професійної осві
ти бухгалтерів (Іпіетаїіопаї Ассоипііпд Ебисаііоп Зіапсіагсіз 
Воагсі (ІАЕ8В), які визначають обов’язкову наявність при підгото
вці професійних бухгалтерів трьох компонент:
- компоненти, з бухгалтерського обліку, фінансів та суміжних знань 
(корелює з такими компетентностями бакалавра з обліку і оподат
кування, як: «Вести облік та формувати звітність», «Розуміти прин
ципи права та оподаткування» та «Організовувати та проваджувати
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аудиторську діяльність»);
- компоненти знань з теорії організації та економіки підприємств 
(корелює з такими компетентностями бакалавра з обліку і оподатку
вання, як: «Розуміти особливості функціонування бізнесу», «Аналі
зувати проблеми підприємства» та «Приймати участь в управлінні 
підприємством»);
- компонент інформаційних технологій (корелює з визначеною у 
даному стандарті компетентністю «Використовувати інформаційні 
системи»).______________•___________________;__________■

V. Перелік нормативних документів, 
на яких базується освітньо-професійна програма

Освітньо-професійна програма створена на основі використання таких 
нормативних документів:

1. Закон України «Про вишу освіту» [електронний ресурс]. -  режим дос
тупу: Ьїїр ://гакоп4 ,гас1а.§оу.иа/1а\Уз/5Ііо\у/1556-18

2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, за
тверджені постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 
1187 [електронний ресурс]. -  режим доступу:
Шр://мц¥\¥.кти.§оу.иа/сопІго1/ик/саг<1пр(1?сіосі(1=248779880

3. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 
003:2010 (із змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розви
тку і торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084)

4. Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 009:2010
5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти 

Протокол від 29.03.2016 № 3. Сектор вищої освіти Науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України. -  29 с.

6. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [електронний ресурс]. -  ре
жим доступу: ЬЦр://2акоп4.га<1а.§оу.іт/1а\¥8/з1іоу//1341-2011 -%О0%ВР

7. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підгото
вка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний ресурс]. -  режим доступу: 
Ьир://2акоп4.га<1а.£ОУ.иа/1а\У5/зЬо\у/266-2015-%Б0%ВР

8. Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій 
(підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства осві
ти і науки України. Наказ № 375 від 06.04 2016 р.

Освітньо-професійна програма створена на основі використання таких 
професійних стандартів забезпечення якості:



1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 
просторі вищої освіти (Е80) [електронний ресурс]. -  режим доступу: 
Ьйр://іЬеб.ог§.иа/іта£ез/рбЕ5їапбагб5-апб-§шсІе1іпе5_і?ог_ ца_іп_іЬе_еЬеа_2015.р<1С

2. ІпІешаРопаІ Ассоипііп^ Ебисаііоп Зіапбагбз Воагсі (ІАЕ8В) [Міжнародні 
стандарти професійної освіти бухгалтерів] [електронний ресурс]. -  режим дос
тупу: Ьир://\у\¥\¥.іїас.ог§/зу8Іет/й1ез/риЬ1ісаЦопз/ехрозиге- 
бгайз/іаезЬ-сопзи11а1:іоп-рарег-ргіпсір1ез-оп-1еатіп§-оиІсотез.рс1і'

3. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 
авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А. В. Ставицький, 
Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя -  К . : ТОВ «Видавничий дім 
«Плеяди», 2014 -1 0 0  с.

4. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. За
харченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. -  
К . : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014 .-120  с.

5. Настройка образовательньїх структур в Европе. Вклад университетов в 
Болонский процесе [злектронньш ресурс]. -  режим доступа: 
Ьїїр5://\у\у\у.Ьзе.ш/ба1:а/2010/12/17/1208295030/ІпІгос1исІіоп_Типіп§%20Ес1исаЦопа1 
%208ігисШгез.рс11'

Керівник проектної групи 
(гарант освітньої

Проектна група:

програми):

кандидат економічних наук, доцент 
Сахно Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент 
Голуб Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент 
 ̂Кучеркова Світлана Олександрівня

кандидат економічних наук, доцент 
Левченко Ольга Петрівна

Підпис Кучеркової С.О. засвідчую 
Начальник відділу кадрів ТДАТУ А.В. Терещенко



Додаток 1
Матриця відповідності компетентностей дескрипторам НРК здобувачів вищої освіти 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Класифікація компетентностей 

за НРК
Знання Уміння Комунікація Автономія та відповіда

льність
Загальні компетентності (5-15)
1. Здатність вчитися та бу
ти готовим до засвоєння та за
стосування знань з обліку та 
оподаткування.

Знати: базові економічні поняття,
положення, принципи, закони, пов’я
зані з обліком, аналізом, аудитом і опо
даткуванням; навички професійної 
етики; навички аналізу виробничих 
ситуацій, процесів, видів діяльності і 
практичного застосування набутих 
компетенцій.

Удосконалювати свій інтелектуаль
ний, загальнокультурний і профе
сійний рівень. Визначати напрями 
покращення навчання та організації 
самостійної роботи. Дотримуватися 
якісного виконання всіх видів освіт
ньо-професійної програми на основі 
отриманих знань.

Донесення набутої інфор
мації до студентської спі
льноти та викладацького 
персоналу. Обґрунтування 
власної позиції щодо про
фесійного судження.

Самостійність під час форму
вання знань, умінь і навичок з 
обраного фаху. Індивідуальна 
відповідальність за обґрун
тування наданих висновків і 
пропозицій. Прагнення до 
постійного саморозвитку, 
підвищенню кваліфікації і 
майстерності.______________

2. Здатність до аналізу та 
синтезу як інструментарію вияв
лення проблем та прийняття рі
шень для їх розв’язання на осно-. 
ві логічних аргументів та переві
рених фактів.

Знати: підходи, що надають можли
вість на основі типових методик і 
діючої нормативно-правової бази 
розраховувати соціально-економічні 
показники, що характеризують дія
льність господарських суб’єктів; 
сучасні методи дослідницької діяль
ності у професійній сфері.

Виконувати функції збору, реєстра
ції та узагальнення інформації про 
об’єкти професійної діяльності; 
проводити аналіз показників відпо
відно до запитів суб’єктів управлін
ня підприємства здійснювати функ
ції контролю; приймати економічні 
рішення за результатами проведено- 
го аналізу і контролю_____________

Організація виконання 
дорученого етапу роботи; 
створення груп, сформо
ваних для розв’язання та 
реалізації конкретного 
економічного завдання.

Аргументація та відповіда
льність за обрані варіанти 
управлінських рішень на 
основі критеріїв соціально- 
економічної ефективності

3. Здатність працювати са
мостійно та в команді з ураху
ванням вимог дисципліни, пла
нування та управління часом.

Демонструвати готовність як до ін
дивідуального виконання завдань, 
так і до кооперації з колегами, робо
ті в колективі.

Установлювати правила виконання 
службових обов’язків, графік доку- 
ментообороту, час на обробку доку-, 
ментації, виконання аналітичних і 
контрольних функцій в структурних 
підрозділах.______________________

Показувати соціальну зна
чущість своєї майбутньої 
професії. Володіти висо
кою мотивацією до вико
нання професійної діяль
ності

Готовність знаходити орга
нізаційно-управлінські рі
шення та нести за них інди
відуальну та колективну 
відповідальність

4. Цінування та повага різ
номанітності та мультикультур- 
ності.

Знати особливості індивідуального 
та культурного різноманіття.

Розуміти прояви індивідуального та 
культурного різноманіття

Демонструвати повагу до 
індивідуального та куль
турного різноманіття та до 
їх носіїв

Готовність формувати вла
сне судження щодо дотри
мання норм суспільства, 
етики, моралі носіям 
індивідуального та культу- 
рного різноманіття________

5. Здатність діяти на основі 
етичних міркувань (мотивів).

• З.ОРИГІ

Визначати і аналізувати світоглядні, 
соціально і особистісно значущі фі
лософські проблеми 
Володіти знаннями науково 
обгрунтованих світоглядних, соціа
льно-відповідальних 

моралі
концепцій,

Ф'іїНі'М

Уміти аналізувати соціально- 
значущі проблеми та процеси, що 
відбуваються в суспільстві, і прогно
зувати можливий їх розвиток в май
бутньому

Обговорювати в колективі 
економічні, соціальні про
блеми, що впливають на 
розвиток та ефективність 
функціонування підприєм
ства

Робити висновок та знахо
дити правильне вирішення 
соціальних та етичних про
блем з урахуванням різних 
точок зору

V* *>/£■*§
і фахівець ВК



6. Здатність бути критич
ним та самокритичним.

Знати: філософію професійної пове
дінки; впорядковувати отримані на
вички; визнавати свої слабкі та си
льні сторони.

Уміти: критично оцінювати свої пе
реваги і недоліки; визначати шляхи і 
засоби розвитку переваг і усунення 
недоліків. Готовність до сприйняття 
та аналізу критичних зауважень

Змінювати особисте став
лення до процесів і явищ, 
якщо це сприяє розвитку 
справи. Здатність до різно- 
стороннього обговорення 
ситуацій, що призводять 
до конфлікту професійних 
інтересів..

Знаходити напрями саморо
звитку, підвищення своєї 
кваліфікації та майстернос
ті.

7. Здатність до гнучкого 
мислення та компетентного за
стосування економічних знань в 
широкому діапазоні практичної 
роботи за фахом та повсякден
ному житті.

Володіти культурою мислення, уза
гальнення, сприйняття інформації в 
постановці мети і вибору шляхів її 
досягнення.

Уміти використовувати нормативні 
та правові документи в своїй діяль
ності та знаходити перспективні на
укові концепції під час розв’язання 
проблеми

Обговорювати та врахову
вати критичні ставлення 
до вирішення проблеми

Оцінювати підходи до 
розв’язання проблем та за
дач

8. Здатність спілкуватися 
державною та іноземними мова
ми як усно, так і письмово.

Виражати логічно вірно, аргументо
вано і ясно побудовану усну та пи
сьмову мову; перекладати професій- 
но-спрямовану інформацію.

Показувати володіння однією з іно
земних мов на рівні не нижче розмо
вного

Демонструвати володіння 
іноземною мовою під час 
спілкування з представни
ками обраної професії

Організовувати зустрічі з за
рубіжними партнерами, готу
вати інформацію, що сприяє 
зацікавленості сторін в органі
зації спільного бізнесу.

9. Навички використання 
сучасних інформаційних та ко
мунікаційних технологій.

Знати сутність і значення інформації 
в розвитку сучасного інформаційно
го суспільства, усвідомлювати небе
зпеку і загрози, .що виникають в 
цьому процесі, дотримуватися осно
вних вимог інформаційної безпеки, в 
тому числі захисту державної та ко
мерційної таємниці

Застосовувати основні методи, спо
соби і засоби отримання, зберігання, 
переробки інформації, навички ро
боти з комп’ютером як засобом 
управління інформацією; обирати 
необхідні інструментальні засоби 
для обробки економічних даних від
повідно до поставлених завдань.

Демонструвати уміння 
працювати з інформацією 
в глобальних комп’ютер
них мережах та засобами її 
захисту

Оцінити результати розра
хунків і обгрунтувати 
отримані висновки

10. Навички здійснення без
печної діяльності, прагнення до 
збереження навколишнього се
редовища.

Знати основні методи захисту вироб
ничого персоналу і населення від мо
жливих наслідків аварій, катастроф, 
стихійного лиху; володіння засобами 
самостійного методично правильного 
використання методів фізичного ви
ховання і зміцнення здоров’я.

Знаходити ефективні напрями збе
реження навколишнього середови
ща; передбачати можливість небез
печної діяльності та переглядати 
діючі норми безпеки залежно від 
умов праці на підприємстві

Виявляти причини пору
шень та обговорювати 
напрями збереження на
вколишнього середовища 
та безпеки життєдіяльності

Готовність до досягнення 
належного рівня фізичної 
форми для забезпечення 
повноцінної соціальної та 
професійної діяльності

11. Здатність презентувати 
результати проведених дослі
джень.

Визначати та окреслювати обрані на
прями досліджень, постановку про
блеми, методи та способи її вирішен
ня. Готувати матеріал для викладання 
у статті з урахуванням встановлених 
вимог. //*% ^

Будувати стандартні теоретичні та 
економетричні моделі, аналізувати і 
змістовно інтерпретувати отримані 
висновки на основі опису економіч
них процесів і явищ під час прове
дених досліджень; презентувати 
отримані результати.

Ілюструвати . результати 
проведених досліджень 
перед аудиторією та орга
нізовувати їх обговорення

Пояснювати значущість та 
особливість встановлених 
результатів дослідження



Спеціальні (фахові) компетентності (10-20)
1. Здатність досліджувати 
тенденції розвитку економіки 
за допомогою інструментарію 
макро- та мікроекономічного 
аналізу, робити узагальнення 
стосовно оцінки . прояву 
окремих явищ, які властиві 
трансформаційним процесам 
в економіці

Знання: економічних законів, катего
рій й понять; основних концепції фу
нкціонування економіки на макрорів- 
ні;загальнотеоретичних закономірно
стей розвитку соціально-економічних 
систем; закономірностей функціону-. 
вання галузевих капіталів та основ
них видів державної політики;

Мислити творчо, діалектично; ви
вчати та оцінювати стан соціально- 
економічних відносин на всіх рів
нях економіки; порівнювати та 
об’єктивно оцінювати різні систе
ми соціально-економічних відно
син; досліджувати соціально- 
економічні процеси і явища. Моде
лювати поведінку споживача та 
використовувати правила поведін
ки фірми в реальній економіці в 
умовах будь-якої ринкової ситуації. 
Досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструме
нтарію макроекономічнош аналізу

Здатність ефективно формувати 
комунікаційну стратегію; здатність 
до групової взаємодії при рішенні 
проблем

Управління комплексними 
діями. Здатність до подальшо
го навчання з високим рівнем 
автономності. Самостійне 
прийняття рішень у неперед- 
бачуваних умовах

2. Здатність забезпечувати 
ефективну виробничо- 
комерційну діяльність підп
риємства та визначати пара
метри його ринкового пози
ціонування через формуван
ня обліково-аналітичного 
забезпечення.

Знання: особливостей функціонуван
ня підприємств у сучасних умовах 
господарювання; основних результа
тивних показників діяльності підпри
ємства; теоретичні положення марке
тингу в систему господарювання; 
сучасних теорій та моделей розвитку 
підприємства

Аналізувати и визначати ефекти
вність використання сучасних 
напрямків розвитку підприємств. 
Обґрунтовувати фактори підви
щення ефективності управління 
підприємством. Здатність обґрун
тування обсягів виробництва та 
реалізації продукції підприємст
ва, його виробничого потенціалу, 
потреби підприємства у ресурс
ному забезпеченні. Здатність 
стратегічного, тактичного та опе
ративного планування параметрів 
ведення бізнесу

Зрозуміле донесення власних ви
сновків, знань та пояснень до 
аудиторії. Здатність до ефективної 
роботи в команді

Брати відповідальність за 
пропозиції щодо вирішення 
проблемних питань і завдань. 
Відповідальність за прийняття 
стратегічних рішень. 
Індивідуальна відповідаль
ність за результати виконаних 
завдань у навчанні

3. Здатність використовувати 
математичний інструмента
рій для дослідження еконо
мічних процесів, 
розв’язання прикладних еко
номічних та оптимізаційних 
завдань в сфері обліку, ауди
ту та оподаткування.
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Знати: основи математичного апарату; 
особливості застосування базових мате
матичних знань у процесі розв’язування 
економічних задач, побудови економі- 
ко-математичних моделещтипів еконо- 
метричних моделей та особливостей їх 
побудови; сутності та змісту економет- 
ричного моделювання;
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Виконувати обчислення число
вих характеристик економічних 
об’єктів і процесів. Застосову
вати математичні методи для 
системного опису складних 
економічних зв'язків між виро
бничими об’єктами та при орга
нізації контролю економічної 
діяльності. Використовувати 
сучасні технології для розробки 
прогнозу стану соціально- 
економічних систем. Аналізува
ти гіричинно-наслідкові зв’язки

Здійснювати презентацію результатів 
дослідження,
Вести дискусію з прикладних питань 
управління економічною системою

Здатність самостійного вико
ристання сучасних математи
чних та економетричних ме
тодів у вирішенні практичних 
задач діяльності
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в економічних процесах.
4. Здатність до відображен
ня відомостей про господар
ські операції суб’єктів гос
подарювання в фінансовому 
та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнен
ня у звітності та інтерпрета
ції для задоволення інфор
маційних потреб осіб, що 
приймають рішення.

Знати: основні законодавчі та норма
тивні акти, якими регламентується 
питання бухгалтерського обліку та 
звітності; економічну сутність бухга
лтерського обліку, його структуру та 
методи ведення; загальні вимоги, які 
ставляться до фінансової звітності.

Складати звітність підприємства, 
вести журнал реєстрації госпо
дарських операцій за хронологіч
ним принципом, визначати тип 
змін в балансі під впливом госпо
дарських операцій, систематизо- 
вувати інформацію на бухгалтер
ських рахунках і регістрах бухга
лтерського обліку, розкривати 
економічний зміст бухгалтерсь
ких проводок, вести синтетичний 
та аналітичний облік на рахунках 
обліку, заповнювати форми бух
галтерського обліку.

Ефективно формувати комуніка
ційну стратегію при заповненні 
первинних документів та регістрів 
обліку і звітності. Презентувати 
результати оцінки та калькулюван
ня об’єктів бухгалтерського обліку

Відповідальність за порушен
ня нормативно-законодавчих 
актів щодо ведення обліку. 
Відповідальність за достовір
ність інформації, зафіксованої 
у формах звітності

5. Здатність застосування 
знань права та податкового 
законодавства в практичній 
діяльності суб’єктів госпо
дарювання .

Знати: принципи побудови, функціо
нування і розвитку податкової системи; 
економічну сутність оподаткування як 
складової частини державного регулю
вання економіки; функції податків у 
ринковій економіці, їх взаємозв’язок і 
вплив на кінцеві макроекономічні по
казники; економічну сутність податків 
та зборів, порядок розрахунків за пода
тками та платежами; методику скла
дання первинних документів й подат
кових регістрів

Аналізувати наслідки реалізації 
податкової політики держави на 
рівні підприємства. Формувати 
базу оподаткування. Розрахову
вати суму податкових зо
бов’язань за різними по датка
ми,зборами, обов’язковими пла
тежами. Планувати на відповід
ну дату розмір податків залежно 
від форм оподаткування та ко
ригувати договірні відносини 3 
урахуванням їх податкових , нас
лідків. Використовувати основа 
ні положення Податкового ко
дексу У країни,інших законода
вчих для ведення податкового 
обліку та складання звітності на 
підприємстві. Складати первин
ні документи, податкові регіст
ри та податкову звітність.

Користуватися нормативно- 
правовим актами і науковою літе
ратурою з податкової проблемати
ки. Зрозуміле донесення власних 
висновків, знань
та пояснень, що їх обґрунтовують, 
до фахівців і нефахівців.

Застосовувати отримані знан
ня у професійний діяльності. 
Самостійно набувати знань 
щодо аналізу змін податкової 
системи. Прийняття рішень 
щодо прогнозування податко
вих платежів. Відповідаль
ність за розвиток професійно
го знання і практики оподат
кування

6. Здатність проводити ана
ліз господарської діяльності 
підприємства та фінансовий 
аналіз з метою прийняття 
управлінських рішень.
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Знати: основні прийоми, методики і 
види аналізу господарської діяльнос
ті, його організацію та інформаційне 
забезпечення, методики фінансового 
аналізу підприємства - <  , , з
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Уміти знаходити і застосовувати 
інформацію для аналітичної оці
нки господарської діяльності 
підприємства. Обирати і викори
стовувати прийоми та методики 
аналізу відповідно до інформа
ційних потреб управління. Уміти 
встановлювати причинно- 
наслідкові і функціональні зале-

Надання керівництву цідприємства 
інформації про виявлену позитивну 
і негативну динаміку та проблемні 
ситуації. Участь у розробці заходів 
щодо нейтралізації та/або мініміза
ції негативно діючих чинників і 
підвищення ефективності діяльнос
ті підприємства у поточному і дов
гостроковому періоді.

Самостійність в опрацюванні 
аналітичної інформації та фо
рмуванні висновків і заходів. 
Відповідальність за корект
ність застосовуваних аналіти
чних прийомів, методик і дос
товірність висновків і пропо
зицій для прийняття управлін-
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жності між показниками, що 
характеризують господарську 
діяльність підприємства.

ських рішень

7. Здатність здійснення об
лікових процедур із застосу
ванням спеціалізованих ін
формаційних систем і 
комп’ютерних технологій.

Знати: технології обробки економіч
них даних,етапй розвитку та структу
ру інформаційної системи та техно
логії обліку, критерії оцінки бізнес- 
процесів при вирішенні облікових 
задач

Використовувати інформаційні 
ресурси у професійній діяльності 
Аналізувати переваги та недоліки 
процесно-орієнтованого та функ- 
ціонально-орієнтованого підходів 
до управління організаціями. 
Розв’язувати облікові задачі за 
допомогою спеціалізованих 
комп’ютерних програм

Ефективно формувати комуніка
ційну стратегію
щодо розробки інформаційної сис
теми обліку

Приймати ефективні управ
лінські рішення щодо органі
зації та розроблення інформа
ційних систем обліку

8. Здатність застосовувати та 
формувати інформаційну 
підтримку управління підп
риємством з використанням 
сучасного технічного та ме
тодичного інструментарію.

Знати: понятійний та категорійний апа
рат щодо процесів, які відбуваються в 
менеджменті; економічну сутність та 
основні види функцій управління; ос
новні принципи та підходи до обґрун
тування управлінських рішень у різних 
умовах функціонування підприємства; 
роль та місце управлінського обліку в 
системі сучасного менеджменту; під
ходи до побудови системи рахунків 
управлінського обліку; поняття реле- 
вантних витрат та управління за відхи
леннями

Проводити ідентифікацію та 
аналіз внутрішнього середови
ща та зовнішнього оточення на 
діяльність організації. Вибирати 
методи впливу в процесі стиму
лювання поведінки людини. 
Обґрунтовано визначати опти
мальні методи прийняття та 
реалізації управлінських рі
шень. Визначати основні інфо
рмаційні потоки в організації та 
аналізувати бар’єри на шляху 
комунікацій. Організовувати й 
здійснювати управлінський об
лік, бюджетувацня та кальку
лювання витрат. Забезпечувати 
своєчасний збір і систематиза
цію достовірної інформації про 
фактичні та планові витрати 
діяльності. Складати управлін
ську звітність, що містить необ
хідну для менеджменту підпри
ємства інформацію

Презентувати результати управ
лінського обстеження. Ефективно 
формувати систему стимулюючих 
факторів для ефективної роботи 
персоналу.

Відповідальність за точну іде
нтифікацію ключових елемен
тів системи менеджменту. 
Самостійно визначати особли
вості та порядок проведення 
відповідних видів управлін
ського контролю.

9. Здатність застосовувати 
основні методики проведен
ня аудиту й надання ауди
торських послуг.
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Знати: сутність, місце та ролі аудиту в 
системі управління; моделі регулюван
ня аудиторської діяльності; систему 
нормативно-правового регулювання 
аудиторської діяльності; методів та 
прийомів аудиту, їх класифікації та

^енедафіки застосування в аудиті; еле- 
меМіб аудиторського ризику
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Визначати інформаційні потре
би користувачів у процесі ауди
ту. Адаптувати моделі регулю
вання аудиторської діяльності 
до вітчизняної практики госпо
дарювання. Дотримуватися 
професійної етики аудиторів. 
Обирати найбільш ефективні 
методи та прийоми аудиту. Ви-

Донесення об’єктивної інформації 
про фінансові звіти до користувачів 
аудиту. Взаємодія з управлінським 
персоналом. Обґрунтовувати влас
ну позицію щодо професійного 
судження

Самостійність при виборі спеці
альних методів та прийомів про
вадження аудиторської діяльно
сті. Індивідуальна відповідаль
ність за дотримання принципів 
професійної етики. Відповідаль
ність за обґрунтування виснов
ків
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значати аудиторський ризик. 
Оцінювати достатність і прийн
ятність аудиторських висновків. 
Критично оцінювати та кваліфі
кувати результати аудиту

10. Здатність здійс нювати 
контроль господарської дія
льності як функції управ
ління підприємством з ме
тою забезпечення його ефе
ктивного функціонування, 
оцінки результатів роботи, 
виконання планів, визна
чення порушень прийнятих 
норм і стандартів, підви
щення відповідальності.

Знати: систему нормативно-правового 
регулювання бізнесу: Законів, Поста
нов кабінету Міністрів, національних 
положень (стандартів), основи міжна
родних стандартів, вимог ЄС, інструк
тивних та нормативних матеріалів; 
підходи до ефективного управління 
ресурсами підприємства; методи і при
йоми контролю та специфіку їх вико
ристання під час проведення відповід
них контрольних процедур; порядок 
проведення контрольних процедур і 
виявлення порушень; порядок розро
бки та здійснення заходів щодо за
побігання або скорочення виявлених 
порушень в майбутньому.

Визначати інформаційні потреби 
користувачів контрольної інфо
рмації. Обирати найбільш ефек
тивні методи та прийоми веден
ня контролю. Визначати напря
ми збереження та ефективного 
використання ресурсів. Уміти 
підготувати огляди, аналітичні 
звіти, провести статистичні об
стеження, опитування, анкету
вання і обробити отримані ре
зультати. Приймати участь у 
розробці проектних рішень в 
області контролю , підготовці 
пропозицій і заходів щодо запо
бігання або скорочення пору
шень в майбутньому

Донесення об’єктивної інформації 
до управлінського персоналу. Об
ґрунтування власної позиції щодо 
професійного судження. Підтри
мання ініціативності, духу підпри
ємництва та бажання досягти успі
ху.

Самостійність під час вибору 
спеціальних методів та прийомів 
ведення контролю. Індивідуаль
на відповідальність за дотри
мання принципів професійної 
етики. Відповідальність за об
ґрунтування висновків і прийня
тих рішень

11. Здатність здійснювати 
контроль за дотриманням 
нормативних актів з методо
логії бухгалтерського обліку 
та системи оподаткування, 
збереження і ефективного 
використання ресурсів.

Знати: систему нормативно-правового 
регулювання бухгалтерського обліку та 
оподаткування: Законів, національних 
положень (стандартів), основ міжнаро
дних стандартів, інструктивних та но
рмативних матеріалів; методи і прийо
ми бухгалтерського обліку та специфі
ку їх використання під час формування 
бухгалтерської, управлінської та пода
ткової звітності; підходи до ефективно
го управління ресурсами підприємства.

Визначати інформаційні потре
би користувачів обліково- 
аналітичної інформації. Дотри
муватися професійної етики 
бухгалтера. Визначати напрями 
збереження та ефективного ви
користання ресурсів. Уміти 
підготувати огляди, аналітичні 
звіти, провести статистичні об
стеження, опитування, анкету
вання і обробити отримані ре
зультати. Приймати участь у 
розробці проектних рішень в 
області професійної діяльності, 
підготовці пропозицій і заходів 
щодо реалізації розроблених 
проектів і програм

Донесення об’єктивної інформації 
до управлінського персоналу. Об
ґрунтування власної позиції щодо 
професійного судження. Підтри
мання ініціативності, духу підпри
ємництва та бажання досягти успі
ху.

Індивідуальна відповідальність 
за дотримання принципів про
фесійної етики. Відповідальність 
за обґрунтування висновків

12. Здатність підтримувати 
належний рівень економіч
них знань та постійно під
вищувати свою професійну 1 
підготовку. 31

Знання: сучасних економічних зако
нів, категорій й понять; основні 
соби і дрийоми підвищення кваліфі
к ац ії^  профеШїдої компетентності.

Обирати найбільш ефективні 
%етоди та прийоми ведення бу
хгалтерського обліку в практи
чній діяльності підприємств.

Підтримання ініціативності, духу 
підприємництва та бажання досяг
ти успіху.

Самостійність під час вибору 
спеціальних методів та прийомів 
ведення та організації бухгал
терського обліку.

(фахівець ВК...



Додаток 2
Матриця відповідності результатів навчання та компетентностей здобувачів вищої освіти 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Програмні результати 

навчання
Компетентності

Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
8 10 11

Спеціальні (фахові) компетентності
8 10 11

1 .Демонструвати базо
ві знання та розуміння 
економічних катего
рій, законів, причинно- 
наслідкових та функ
ціональних зв’язків, 
які існують між проце
сами та явищами на 
різних рівнях економі
чних систем
2. Знати місце і зна
чення облікової, аналі
тичної, контрольної, 
податкової та статис
тичної систем в інфо
рмаційному забезпе
ченні користувачів 
обліково-аналітичної 
інформації у вирішен
ні проблем в сфері 
соціальної, економіч
ної і екологічної від
повідальності підпри
ємств, установ, органі
зацій.

+ +

З .У свідомлювати сут
ність об’єктів обліку, 
аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і 
місце в господарській 
діяльності. ___

+

4. Формувати й аналі
зувати фінансові та 
управлінську звітність 
підприємств різних 
форм власності та ін-

+

Л )



терпретувати отрима
ні відомості для при
йняття управлінських 
рішень
5 .В ол о діти методич
ним інструментарієм 
обліку, аналізу, конт
ролю, аудиту, та опо
даткування господар
ської діяльності підп
риємств._____________

+

6. Демонструвати ро
зуміння особливостей 
практики здійснення 
обліку, аналізу, конт
ролю, аудиту та опо
даткування діяльності 
підприємств, установ 
та організацій різних 
форм власності, орга
нізаційно-правових 
форм господарювання 
та видів економічної 
діяльності.

+ • + +

7. Знати механізм фу
нкціонування бюджет
но-податкової системи 
України та враховува
ти її особливості з ме
тою організації обліку 
та формування звітно- 
сті на підприємствах.

+ +

8. Обґрунтовувати 
ефективність прийнят
тя управлінських рі
шень з використанням 
обліково-аналітичної 
інформації та розуміти 
організаційно- 
економічний механізм 
управління підприємс
твом

+ +

/' V4:' V

/ Ґ к Тії)
9. Використовувати 
теоретичні, організа-

+

\* 4



ційні та методичні за
сади аудиту.
10. Визначати напрями 
підвищення ефектив
ності формування фі
нансових ресурсів, їх 
розподілу та контролю 
використання на рівні 
держави та підпри
ємств різних організа
ційно-правових форм 
власності

+ . + + + + + . + + + + + + .+ + + + +■ + +

11. Застосовувати спе
ціалізовані інформацій
ні системи і 
комп’ютерні технології 
для обліку, аналізу, ау
диту та оподаткування

+ + + + + + + + + + ■ + + + + +

12. У сві домлювати 
особливості функціо
нування підприємств у 
сучасних умовах гос
подарювання та де
монструвати розумін
ня його ринкового по
зиціонування

+ + + + + + + + + + + + + + +

13. Володіти базовими 
знаннями фундамента
льних розділів матема
тики в обсязі, необхід
ному для застосову
вання економіко- 
математичних методів 
у обраній професії.

+ + + + + + + + + + + Нг • +

14. Демонструвати 
навички володіння 
загальнонауковими та 
спеціальними метода
ми . дослідження еко
номічних явищ і про
цесів на підприємстві.

+. + +
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+. + + + + + + + + + + + +

15. Володіти та засто
совувати знання інозе
мної мови для форму-
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вання ділових паперів і 
спілкування у профе
сійній діяльності.
16. Вміти працювати 
як самостійно, так і в 
команді. Проявляти 
самостійність і відпо
відальність у роботі, 
професійну повагу до 
етичних принципів, 
демонструвати повагу 
до індивідуального та 
культурного різнома
ніття

+ + + . + + .+ + + . +

17. Аналізувати розви
ток системи і моделей 
бухгалтерського облі
ку на національному 
та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням 
професійного світо
гляду.

+ + + + +

18. Дотримуватися 
здорового способу 
життя, виявляти тур
боту про здоров’я і 
безпеку життєдіяльно
сті співробітників, 
прагнення до збере
ження навколишнього 
середовища.

+ + +' +

19. Виконувати профе
сійні функції з ураху
ванням вимог трудової 
дисципліни, плануван
ня та управління ча
сом.

+ + +

------

+ + + +


