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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

1. Загальна інформація
Повна назва вищого на
вчального закладу та стру
ктурного підрозділу

Таврійський державний агротехнологічний університет, 
факультет економіки та бізнесу, кафедра обліку і оподат
кування

Акредитаційна інституція Міністерство освіти і науки України, 
Україна, пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135

Ступінь вищої освіти та на
зва кваліфікації мовою 
оригіналу

Ступінь вищої освіти -  магістр.
Кваліфікація -  магістр обліку і оподаткування.

Офіційна назва 
освітньої програми

Освітньо-професійна програма підготовки здобувачів ви
щої освіти другого (магістерського) рівня за галуззю знань 
07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» кваліфікації «Магістр обліку і 
оподаткування»

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін 
навчання 1,5 роки, впродовж яких здобувачі вищої освіти 
повинні опанувати навчальні дисципліни, виконати курсо
ві роботи, пройти практичну підготовку та атестацію

Наявність акредитації Сертифікат про акредитацію від 30.06.2015 р.
НД №0891024
дійсний до 01 липня 2025 р.

Рівень програми ()Р ґог ЕНЕА -  перший цикл, ЕСЕ Гог ЕЕЕ -  7 рівень; 
НРК України -  7 рівень

Передумови Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Мова(и) викладання українська
Термін дії освітньої про
грами
Інтернет-адреса постійного 
розміщення опису освітньої 
програми

Ьйр:/Л\гУт.І5аШ.еби.иа/рго-ишуег5уІеі/о&ііпі- 
бокитепїу/іісепгиуапгу а/

2. Мета освітньо-професійної програми
Освітньо-професійна програма забезпечує здобуття студентами поглиблених теоретич
них 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 управлінських рішень для забезпечення пот
реб держави, суспільства, бізнесу, підприємств на міжнародному, національному, регіона
льному і місцевому рівнях на основі принципів гуманності та захисту суспільних інте
ресів.
Конкурентні переваги програми полягають в наданні студентам необхідних професій
них компетентностей дослідницької й практичної роботи, які затребувані в бздавякій. сфе- 
рі діяльності (державна служба, установи державного сектору економіки^^’̂ ^ д е к ^ і і^ -  
ційні організації й т.п.), де необхідно застосовувати аналітичні компет^щ і^тґйЗіг? й ^ ^ ^  
вати складні управлінські рішення.
Об’єктом вивчення є організаційна, управлінська, економічна, конфрдьнбгф^тауІІЙ 
консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та устот^^ржавнОЩ^се- / 
ктору, науково-дослідна і педагогічна діяльність у сфері обліку, аудиту
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Цілі навчання -  підготовка магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», зда
тних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної, педагогічної діяльно
сті та у процесі досліджень з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що харак
теризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області полягає у поглибленому вивченні досягнень сві
тової науки, практики, культури та професійної етики, сучасній методології досліджень та 
педагогічної діяльності для вивчення соціально-економічних явищ, процесів, проблем під 
час розроблення концепції та стратегії обліку, аудиту, оподаткування, формування звітно
сті відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів та обліково-аналітичної 
інформації в системі управління.
Методи, методики та технології -  загальнонаукові та спеціальні методи під час дослі
джень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- та мікрорівні, еко- 
номіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління та 
інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та 
оподаткування.
Інструменти та обладнання -  прогресивні інформаційні системи і технології, методич
ний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування._________________________________________________________________

3. Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область 
(галузь знань, спеціа- 
льність, кваліфікація)

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

Основний фокус осві
тньої програми та 
спеціалізації

Професійні знання з акцентом на податкові та стратегічні аспе
кти розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі 
проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах неви
значеності й складності бізнес-середовища з глибоким викорис
танням сучасних обліково-контрольних процедур в форматі ін- 
формаційно-аналітичного менеджменту_____________________

Орієнтація програми Освітньо-професійна. Орієнтована на здійснення управлінських 
процесів фінансово-господарської діяльності, становлення та 
розвитку особистості обліковця, аудитора та податківця в кон
тексті прийняття стратегічних рішень на мікро- та макрорівнях; 
виявлення можливостей поліпшення відповідного економічного 
середовища підприємств, організацій та установ; визначення 
індивідуальних особливостей його учасників в контексті здат
ності генерувати нові ідеї та доводити їх до практичної реаліза
ції; використання стратегічного аналізу для прогнозування ос
новних показників економічної та податкової системи, що хара
ктеризують розвиток світової та національної економіки за умов 
інтеграції; забезпечення належного фінансово-економічного се
редовища, відповідно до стандартів безпеки підприємств, інно- 
ватики та сучасних інформаційних технологій на 
ріїв соціально-економічної ефективності; здійсн| 
реального господарського процесу в ід п о в ід е  
стандартів, норм і вимог, інструкцій та рішену 
печення економічної безпеки господарської дні

Особливості програми Програма передбачає поглиблену підготовку з упр; 
кової бізнес-аналітики за блоками: облік, аналіз і 
адміністрування та аудит; облік і аудит за міжнар
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4. Придатність випускників освітньо-професійної програми 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

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.

Академічні права 
випускників

Магістр обліку і оподаткування має право продовжити навчання 
на третьому освітньо-науковому рівні освіти

5. Викладання та оцінювання
Викладання та 
навчання

Підходи до викладання: лекції, практичні заняття, виконання 
курсових робіт, дослідницька, самостійна робота, консультації, 
проходження практик.
Підходи та технології навчання: диференційований підхід; 
особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє середо
вище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, форму
вання навичок самоконтролю, досягнення успіху в самореаліза- 
ції тощо); інформаційні технології; імітаційні технології; дослі
дницькі технології; дистанційні технології на платформі 
«МОСЮЬЕ».

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<іе). 
Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням тестів; 
за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище методів. 
Види контролю: попередній, поточний, підсумковий.

Форма контролю 
успішності навчання

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

6. Програмні компетентності
Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 
професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та/або здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог

Загальні компетент
ності (ЗК)

ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій загалщ о^ 
ний і професійний рівень, самостійно освоюватш^^метода^^ 
роботи та знання щодо комплексного бачення > 
блем економіки та управління. 'Д/ТріЕ'
ЗК 2. Здатність вільно володіти іноземною мовою^^ЬШоому^ 
професійного спілкування, інструментом ПІДВИЩЕда '̂^ЖвФ^^

З  Ж I 
фахівець ВК  ____



професійного та особистісного рівня.
ЗК 3. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та ін
новаційну діяльність з метою отримання нових знань та їх ви
користання для експертної оцінки господарських ситуацій і 
прийняття управлінських рішень.___________________________
ЗК 4. Здатність працювати самостійно і в команді з використан
ням креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки 
та міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених за
вдань, а також здатність до розширення профілю своєї профе
сійної діяльності. ______
ЗК 5. Здатність здійснювати педагогічну діяльність з викорис- 
танням інноваційних освітніх технологій).___________________
ЗК 6. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відпо
відальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських 
рішень._________________________________________________
ЗК 7. Здатність володіти інструментальними засобами дослі
дження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної 
інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених 
завдань. ___
ЗК 8. Здатність застосовувати навички публічних ділових і нау
кових комунікацій з використанням інформаційних технологій 
задля вирішення поставлених завдань.______________________
ЗК 9. Навички використання сучасних інформаційних та кому
нікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інфор
мацію для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на 
всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефек
тивності, результативності та соціальної відповідальності біз- 
несу.___________________________________________________
ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламен
тувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами 
менеджменту підприємства._______________________________
ФК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практич
ні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 
оптимізації податкових розрахунків.________________________
ФК 4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовува- 
ти відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризи- 
ку та/або асиметричності інформації.________________________
ФК 6. Здатність використовувати міжнародні стандарти контро
лю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супу
тніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 
практичної діяльності.____________________________________
ФК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалю»! 
дики та впроваджувати сучасні методи фінансове

_ . . . //<3'пінського обліку, аналізу,аудиту і оподаткування/у ^ідїіовідно 
сті зі стратегічними цілями підприємства.
ФК 8. Здатність виконувати адміністративно-ущ 
кцїі у сфері діяльності суб’єктів господарювання|\ф'Г^нів де
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жавного сектору.
ФК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування влас
ників, менеджменту підприємства та інших користувачів інфор- 
мації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
ФК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирі
шення актуальних завдань теорії, методики, організації та прак- 
тики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.______

7. Програмні результати навчання
РН 1. Знати теорію,методику і практику формування облікової інформації за стадіями об
лікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами гос- 
подарювання з урахуванням професійного судження.__________________________________
РН 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення 
свого фахового та особистісного рівня.
РН 3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяль- 
ність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.
РН 4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосо
вування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління 
суб’єктом господарювання.
РН 5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підп
риємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 
облікової інформації.____________________________________________________
РН 6. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності
суб’єктів господарювання.________________________________________________ _________
РН 7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта госпо- 
дарювання на підставі діючого податкового законодавства._____________________________
РН 8. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 
суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати ві- 
дповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.__________________________
РН 9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фі- 
нансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу.___________
РН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив 
на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх економічну поведінку._______
РН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації 
в цілях прийняття управлінських рішень.___________________________________________
РН 12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розро- 
бляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.___________
РН 13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи кон
тролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів держав- 
ного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу._______________________________
РН 14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впе- 
вненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.__________________
РН 15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних техно
логій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рі
шень з метою їх оптимізації. ____
РН 16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналі 
оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську
РН 17. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля виріше 
завдань державною та іноземними мовами
РН 18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінськихїфу: 
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
РН 19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власнщі^ ̂ ей^ду ~ ̂
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ту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування.________________________________________________
РН 20. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних 
відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з 
членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями
РН 21. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійс- 
нювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення._____

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
забезпечення

Проектна група: 1 доктор наук, 4 кандидата наук.
Гарант освітньо-професійної програми (керівник проектної групи) 
доктор економічних наук, доцент Трусова Н.В. має стаж науково- 
педагогічної роботи 18 років. Експерт-дорадник у сфері фінансово
го консалтингу (оцінка фінансової стійкості, ділової активності, 
ліквідності, наявності ознак дій з приховування банкрутства, дове
дення до банкрутства, фактичного банкрутства та оздоровлення 
підприємства). Сертифікований професійний бухгалтер агробізнесу 
за програмою САРА. Видано 7 монографій, 6 авторських свідоцтва 
України, 4 навчальні посібники та 1 підручник, більше 100 науко
вих публікацій. Є керівником держбюджетної програми № 
0116Ш02741.
Член проектної групи к.е.н., доцент Сокіл О.Г. має стаж науково- 
педагогічної роботи 12 років, сертифікований професійний бухгал
тер агробізнесу за програмою САРА, фахівець із обліку зовнішньо
економічної діяльності сільськогосподарських підприємств. Вида
но 1 монографію, більше 50 наукових публікацій. Є виконавцем 
держбюджетної програми № 011611002741.
Член проектної групи к.е.н., доцент Цап В.Д. має стаж науково- 
педагогічної роботи 5 років. Експерт з питань оподаткування та 
бухгалтерського обліку Громадської організації «Аграрний союз 
України». Видано 4 монографії, 1 навчальний посібник, 1 авторсь
ке свідоцтво України, більше 40 наукових публікацій. Є виконав
цем держбюджетної програми № 011611002741 
Член проектної групи к.е.н., доцент Трачева Д.М. має стаж науко
во-педагогічної роботи 16 років, сертифікований професійний бух
галтер агробізнесу за програмою САРА, фахівцем із обліку та ана
лізу амортизаційної політики аграрних підприємств. Видано 3 на
вчальні посібники, більше 40 наукових публікацій, 2 авторських 
свідоцтва України. Є виконавцем держбюджетної програми № 
011611002741.
Член проектної групи к.е.н., доцент Сахно Л.А. має стаж науково- 
педагогічної роботи 20 років, сертифікований професійний бухгал
тер агробізнесу за програмою САРА, фахівець із міжнародних ста
ндартів аудиту та організації і методики податкових перевірок. Ви
дано 2 навчальні посібники, більше 50 наукових публіка 
конавцем держбюджетної програми № 0116И002741.
100% науково-педагогічних працівників залучених доА$иійіадання , 
навчальних дисциплін зі спеціальності 071 «Облік і 4
ня» мають наукові ступені та вчені звання,

з досвідом дослідницької роботи за фахом ^70 % ■
Матеріально-
технічне

Використання сучасних комп’ютерних засобів та прог 
безпечення

Г



забезпечення
Інформаційне та 
навчально- 
методичне 
забезпечення

Використання віртуального навчального середовища Таврійського 
державного агротехнологічного університету та авторських розро
бок науково-педагогічних працівників, а саме: підручників та на
вчальних посібників з грифом МОН України; підручників та на
вчальних посібників з грифом Вченої ради ТДАТУ 
Офіційний веб-сайт ЬЦр://ш\у\у.Іза1:и.е<іи.иа містить інформацію про 
освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, 
структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Наукова бібіліотека ТДАТУ Ьйр://ууут.іза1:и.есіи.иа/ЬіЬ1іоіека 
Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо- 
професійної програми викладені на навчально-інформаційному 
порталі ТДАТУ Ьйр://пір.1$аіи.е(іи.иа
Читальний зал забезпечений вільним доступом до мережі Інтернет. 
Методичний кабінет випускової кафедри обліку і оподаткування

IX. Академічна мобільність
Національна
кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Таврійського державного 
агротехнологічного університету та вищими навчальними заклада
ми України: Миколаївським національним аграрним університе
том, Національним технічним університетом «Харківський політе
хнічний інститут», Луцьким національним технічним університе
том, Дніпропетровським державним аграрно-економічним універ
ситетом, Дніпропетровським університетом ім. Альфреда Нобеля 
та Львівським національним аграрним університетом.

Міжнародна
кредитна
мобільність

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у 
програмах проекту Еразмус + на основі двосторонніх договорів 
між Таврійським державним агротехнологічним університетом та 
закордонними навчальними закладами.

Навчання інозем
них здобувачів 
вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти проводиться на зага
льних умовах з додатковою мовною підготовкою.

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 
071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

Код н/д Компоненти освітньої програми
т/.. . Форма шд- Кількість 1сумк. конт-кредитів у ролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОПП
1. Цикл загальної підготовки

ОК 1.01 Міжнародна економіка 4 Екзамен

ОК 1.02 Методологія та організація наукових досліджень з осно
вами інтелектуальної власності

ОКІ.ОЗ Ділова іноземна мова
......

ОК 1.04 Ділова іноземна мова
ОК 1.05 Ділова іноземна мова

2. Цикл професійної підготовки ^ #
ОК 2.01 Фінансовий потенціал підприємства
ОК 2.02 Облік зовнішньоекономічної діяльності 4 у
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ОК 2.03 Податкове адміністрування та контроль 5 Екзамен
ОК 2.04 Організація обліку 5 Екзамен
ОК 2.05 Стратегічний облік і аналіз 6 Екзамен
ОК 2.06 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 5 Екзамен
ОК 2.07 Організація і методика податкових перевірок 5 Екзамен
ОК 2.08 Інвестиційний аналіз бізнес-проектів 4 Екзамен
ОК 2.09 Інформаційні системи в обліку та аналізі 4 Екзамен
Загальник обсяг обов’язкових компонент: 56

2.1 Практична підготовка
ОК 2.1.01 Виробнича практика 3 Диф. залік
Загальний обсяг практичних компонент: 3

Вибіркові компоненти ОПП
(цикл загальної підготовки)

ВК 1.01 Психологія управління 4 Диф. залік
(цикл професійної підготовки)

ВК 2.01 Міжнародне оподаткування 4 Диф. залік
ВК 2.02 Інформаційно-аналітичний менеджмент 4 Диф. залік
ВК 2.03 Оцінка бізнесу та нерухомості 4 Диф. залік
ВК 2.04 Корпоративний облік та звітність 4 Диф. залік
ВК 2.05 Міжнародні стандарти аудиту 4 Диф. залік
ВК 2.06 Фінансова санація та банкрутство підприємств 3 Диф. залік
Загальник обсяг вибіркових компонент: 27
Державна атестація 4
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ
ПРОГРАМИ

Семестр Види навчальної діяльності
І ОК1.01 (4 кр.), ОК1.02 (4 кр.), ОКІ.ОЗ (2 кр.), ОК2.01 (4 кр.), 

ОК2.02 (4 кр.) ВК 1.01 (4 кр.), ВК2.01 (4 кр.), ВК2.02 (4 кр.)
II ОК1.04 (2 кр.), ОК2.03 (5 кр.), ОК2.04 (5 кр.), ОК2.05 (6 кр.), 

ОК2.06 (5 кр.), ОК2.1.01 (3 кр.), ВК2.03 (4 кр.)
III ОК1.05 (2 кр.), ОК2.07 (5 кр.), ОК2.08 (4 кр.), ОК2.09 (4 кр.), 

ВК2.04 (4 кр.), ВУК2.05 (4 кр.), ВК2.06 (3 кр.), ДА (4 кр.)

Форма атестації 
здобувачів вищої

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

ОСВІТИ

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра обліку і оподат
кування, здійснюється атестаційною комісією, до складу якої 
можуть включатися представники роботодавців та їх об'єднань, 
відповідно до положення про атестаційно-кваліфікаційну комі
сію, затвердженого вченою радою Таврійського державного аг
ротехнологічного університету.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфіка-
ційної роботи та/або атестаційного екзамену (екзаменів).________
Таврійський державний агротехнологічний університет розроб
ляє та затверджує:
1) положення про Державну екзаменаційну ком^
2) порядок перевірки кваліфікаційних диплої» 
рів на плагіат;
3) нормативи унікальності текстів кваліфії 
робіт магістрів._______________________________КАД



Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу 
якої можуть включатися представники роботодавців та їх 
об’єднань. Атестація здійснюється відкрито і гласно.
Дипломна робота магістра допускається до захисту перед ДЕК за 
умови, якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає 
нормативу, який офіційно затверджений Таврійським державним 
агротехнологічним університетом.
Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи:
Кваліфікаційна дипломна робота магістра -  це навчально-наукова 
робота студента, яка виконується на завершальному етапі здобут
тя кваліфікації магістра обліку і оподаткування для встановлення 
відповідності отриманих здобувачами вищої освіти результатів 
навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої освіти. 
Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого ДЕК ви
значає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність 
до самостійної роботи за фахом і приймає рішення щодо присво
єння відповідної кваліфікації та видачу диплома.
Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офі
ційному сайті вищого навчального закладу або його підрозділу.

Вимоги до атестацій- 
ного кваліфікаційного 
екзамену (екзаменів)

Атестаційний кваліфікаційний екзамен (екзамени) за спеціальні
стю включає (включають) програмні питання, які визначають 
рівень та обсяг засвоєння знань, умінь, інших компетентностей 
здобувачами вищої освіти.

4. 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 
процедури 
забезпечення 
якості освіти

Принципи забезпечення якості освіти:
- відповідальність за якість вищої освіти, що надається;
- забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої 
освіти, 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, 
науково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного 
оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб- 
сайті Таврійського державного агротехнологічного 
на інформаційних стендах та в будь-який інший 
розробленими та затвердженими правилами.
- організація підвищення кваліфікації педагогіййШ; яаукцщіхЗЙ 
науково-педагогічних працівників;
- формування необхідних ресурсів для організацій 
цесу, у тому числі самостійної роботи студентів, ̂
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тньою програмою;
- створення та функціонування інформаційних систем для ефек
тивного управління освітнім процесом;
- оприлюднення об’єктивної неупередженої інформації про освіт
ні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;
- розробка політики щодо ефективної системи запобігання та ви
явлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів ви
щої освіти;
- інших процедур і заходів._________________________________

Моніторинг та періо
дичний перегляд осві
тніх програм

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з ме
тою забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільст
ва. Моніторинг спрямований на безперервне вдосконалення про
грам. Про будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перег
ляду, слід інформувати всі зацікавлені сторони.
Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм 
мають на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх 
послуг, а також створює сприятливе й ефективне навчальне сере
довище для здобувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання:
- змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері обліку 
і оподаткування, гарантуючи відповідність програми сучасним 
вимогам;
- потреб суспільства, що змінюються;
- навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень 
і результатів завершення освітньої програми;
- ефективності процедур оцінювання студентів;
- очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти зміс
том 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 
стейкхолдерів.____________________________________________

Щорічне оцінювання 
здобувачів вищої
освіти

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах сту- 
дентоцентрованого навчання та передбачає наступне:
- оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами прове
дення тестування та екзаменування і отримують підтримку для 
розвитку власних навичок у цій сфері;
- критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення 
оцінок оприлюднюються заздалегідь;
- оцінювання здобувачів вищої освіти дозволяє продемонструвати 
ступінь досягнення ними запланованих результатів навчання;
- оцінювання проводиться предметною комісією у складі більше 
ніж дві особи;
- процедури оцінювання здобувачів вищої освіти повинні врахо
вувати пом’якшувальні обставини;
- оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, тірозо- 
рим та проводиться відповідно до встановлених проц^^р^іі і15/'^^^
- наявність офіційної процедури розгляду але. 
вищої освіти.

Підвищення кваліфі
кації науково-
педагогічних, педаго-

Система підвищення кваліфікації науково-педаго: 
чних та наукових працівників розробляється у 
діючої нормативної бази та будується на наступи:
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гічних та наукових 
працівників

- обов’язковості та періодичності проходження стажування і під
вищення кваліфікації;
- прозорості процедур організації стажування та підвищення ква
ліфікації;
- моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфі
кації задачам професійного діяльності;
- обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфіка
ції в наукову та педагогічну діяльність;
- оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації.

Наявність необхідних 
ресурсів для організа
ції освітнього процесу

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідни
ми та доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадро
вими, 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 
ресурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а 
студенти поінформовані про їх наявність.

Наявність
інформаційних систем 
для ефективного 
управління освітнім 
процесом

3 метою управління освітніми процесами розроблено ефективну 
політику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну ін
тегровану інформаційну система управління освітнім процесом. 
Дана система передбачає автоматизацію основних функцій 
управління освітнім процесом, зокрема: забезпечення проведення 
вступної компанії, планування та організація навчального проце
су; доступ до навчальних ресурсів; обліку та аналізу успішності 
здобувачів вищої освіти; адміністрування основних та допоміж
них процесів забезпечення освітньої діяльності; моніторинг до
тримання стандартів якості; управління знаннями та інноваційний 
менеджмент; управління кадрами та ін.

Публічність інформа
ції про освітні про
грами, ступені вищої 
освіти та кваліфікації

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна 
інформація про діяльність за спеціальністю 071 Облік і оподатку
вання публікується на сайті Таврійського державного агротехно
логічного університету, включаючи програми для потенційних 
здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших стейкхол- 
дерів і громадськості.
Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 
071 «Облік і оподаткування», включаючи програми, критерії від
бору на навчання; заплановані результати навчання за цими про
грамами; кваліфікації; процедури навчання, викладання та оціню
вання, що використовуються; прохідні бали та навчальні можли
вості, доступні для студентів тощо.

Запобігання та вияв
лення академічного 
плагіату

Система забезпечення дотримання академічної доброчесності 
учасниками освітнього процесу, сформована в Таврійському дер
жавному агротехнологічному університеті, баз^ткс#,/нййтщсих 
принципах: %  Ад\
• дотримання загальноприйнятих принципів
• демонстрація поваги до Конституції і зак|£нїн (Уіф^иЩт,>Дбтрй- 
мання їхніх норм; \|Г  V4 / $ ' у /
• повага до всіх учасників освітнього процесу
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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 від
повідні особи притягуються до відповідальності відповідно до 
законодавства та діючих у Таврійському державному агротехно
логічному університеті положень та норм.

5.ЕПЇМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ
Професійний
стандарт

Міжнародні стандарти професійної освіти бухгалтерів 
(Іпіегпаііопаї Ассоипііп§ Есіисаііоп 8іашіаг<Із Воагб (ІАЕ8В)

Особливості стандар
ту вищої освіти, 
пов’язані з наявністю 
даного Професійного 
стандарту

Перелік компетентностей та програмних результатів навчання га
рмонізований з вимогами Міжнародних стандартів професійної 
освіти бухгалтерів 1-6 (Іпіетаїіопаї Ассоипііп§ Ебисаііоп 8іапсі- 
агсіз Воапі (ІАЕ8В), які визначають обов’язкову наявність техніч
них компетентностей за 11 сферами (предметними областями), 
професійних навичок (інтелектуальні, міжобистісні, особистісні, 
організаційні) та професійних цінностей, етики і поведінки.

6. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,
НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вишу освіту» Таврійський дер
жавний агротехнологічний університет проводить підготовку магістрів зі спеці
альності 071 «Облік і оподаткування».

Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах:
1) автономії та самоврядування;
2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (за

сновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери 
управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управління вищо
го навчального закладу та його структурних підрозділів;

3) поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;
4) незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організа

цій (крім вищих духовних навчальних закладів).
Нормативними документами, на яких базується освітньо-професійна про

грама є нормативні акти України:
1. Конституція України
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІУ
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІУ
4. Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-УІ
5. Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс 

тупу: ЬЦр://гакоп4.гас1а.£ОУ.иа/1а\¥5/5Ію\¥/1556-18
6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фіш 

Україні -  режим доступу: Ьіір://гакоп.гас1а.аоу.иаЛаіУ5Мю\у/996-1
7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.
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8. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти, за
тверджені постановою Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. № 
1187 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
Ьйр://\¥\¥ш.кши.§оу.иа/сопіго1/ик/сагс1прсІ?с1осіс1=248779880

9. 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)

10. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифі
катор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. -  режим доступу: 
ЬіІр://бІк1.сот.иа/зЬо\у/0зісЮ 177.1іІт1

11. 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.

12. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [електронний ресурс]. -  ре
жим доступу: Ьйр://гакоп4.гасіа.§оу.иа/1а\Уз/зЬо\у/1341 -2011 -%Н0%ВР

13. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підго
товка здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
Ьнр://2а1соп4.гас1а.аоу.иа/1а\уз/5ііо\у/266-2015-%Р0%ВР

14. 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.

7. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (Е80) [електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
Ьйр://іЬес1.ог§.иа/іша§ез/рс117зІапс1агсІз-апс1-§иіс1е1іпез_1ог_ца_іп_1;Ье_еЬеа_2015 .рсК

2. Іпіегпаііопаї АссоипІіп§ Ебисаііоп 8іапбагс1з Воапі (ІАЕ8В) [Міжнародні 
стандарти професійної освіти бухгалтерів]. [Електронний ресурс]. -  Режим дос
тупу: Ьіір ://\¥\¥\у.ііас.ог%/ зу зІеш/йІез/риЬНсаІіопз/ехрозиге-
сІгайз/іаезЬ-сопзиІІаІіоп-рарег-ргіпсірІез-оп-Іеатіп^-оиІсотез.рсІІ'

3. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ре
сурс]. -  Режим доступу:
1іІІр://ЬиЬ§а11ег911 .сош/гез/зргауосіїпікі/кіаззіїікргоіеззіу.азрх

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої осві
ти: Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства 
освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. -  
режим доступу: Ьіір://топ. §о V.иа/

5. Настройка образовательньїх структур в Европе. Вклад унивя Е 
Болонский процесе [злектронньїй ресурс]. -  Ре> 
ЬіІрз://уАУУ/.Ь5е.ш/баІа/2010/12/17/120829503О/Іпігосіисііоп Типіпц%| 
%208ігисІигез.р(іГ

6. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., п 
авт.-уклад.: В. М. Захарченко, С. А. Калашнікова, В. І. Луговий, А.

фахівець ВК



Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В.Г.Кременя- К. : ТОВ «Видавничий дім 
«Плеяди», 2014 -  100 с.

7. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міні
стрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. [Електронний ресурс]. -  Ре
жим доступу: Ьйр://гакоп5. гасіа. до у. иа/1а\у §/5Ьо\у/13 41 -2011 -%Р0%ВР

8. Про затвердження зміни до національного класифікатора України 
ДК 003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 [Еле
ктронний ресурс]. -  Режим доступу:
ЬЦр://Ьи1і§а11ег911 .сот/8Ьо\уАг1:іс1е.азрх?а=272508

9. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Мініст
рів України від 29 квітня 2015 р. № 266. [Електронний ресурс]. -  Режим дос
тупу: Ьир://2акоп2.гада.§оу.иа/1а\¥8/зЬош/266-2015-%О0%ВР

10. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальнос
тей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: наказ 
МОН України від 06.11.2015 № 1151.[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
ЬЦр://2акоп2.га<Да.цоу.иа/1алУ5/5Ію\у/21460-15

11. Розроблення освітніх програм. Мето,
Харченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В.
К.: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014.-120 с.

дичні рекомендації / 
Таланова / За ред.

і В г И і
З Г І

;>ахіиець ВК



8. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
Класифікація компетентностей за НРК Знання

Зні. Спеціалізовані концептуальн 
знання, набуті у процесі навчанн 
та/або професійної діяльності н 
рівні новітніх досягнень, які 
основою для оригінального мис 
лення та інноваційної діяльності 
зокрема в контексті дослідницько 
роботи
Зн2. Критичне осмислення про 
блем у навчанні та/або професій 
ній діяльності та на межі предме 
тних галузей

Уміння 
Умі. Розв'язання 
складних завдань і 
проблем, що потребує 
оновлення та інтегра
ції знань, часто в 
умовах непов- 
ноїУнедостатньої ін
формації та супереч
ливих вимог прова
дження дослідницької 
та/або інноваційної 
діяльності

Комунікація
К1. Зрозуміле і 
недвозначне доне
сення власних ви
сновків, а також 
знань та пояснень, 
що їх обґрунтову
ють, до фахівців і 
нефахівців, зокрема 
до осіб, які навча
ються

Автономія 
та відповідальність 

АВ1. Прийняття рішень ; 
складних і непередбачу 
ваних умовах, що потре 
бує застосування нови: 
підходів та прогнозування 
АВ2. Відповідальність з; 
розвиток професійноп 
знання і практик, оцінк; 
стратегічного розвитк; 
команди
АВЗ. Здатність до пода 
льшого навчання, які 
значною мірою є автоно 
мним та самостійним

Загальні компетентності
ЗК1. Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 
знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 
управління.

Зні Умі АВЗ

ЗК2. Здатність вільно володіти іноземною мовою як засобом профе
сійного спілкування, інструментом підвищення свого професійного 
та особистісного рівня.

Зні К1 АВЗ

ЗК 3. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та іннова
ційну діяльність з метою отримання нових знань та їх використання 
для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управ
лінських рішень.

Зні, Зн2. Умі АВ1

ЗК 4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 
креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжо- 
собистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а та
кож здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.

К1 АВЗ

ЗК 5. Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використан
ням інноваційних освітніх технологій.

Зні, Зн2. К1 Гт я 7  Лхх

ЗК 6 . Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідаль
ність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

К1 //£<Ь ЛЙЙЙ > 
// П Т ТГ ТТ 7 7Т

ЗК 7. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 
отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та 
застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

Зні Умі
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ЗК 8 . Здатність застосовувати навички публічних ділових і науко
вих комунікацій з використанням інформаційних технологій задля 
вирішення поставлених завдань.

Зні У м і К1

ЗК 9 ** Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацюван
ня, аналізу та синтезу інформації в економічних науках.

Зні, Зн2.

Спеціальні (фахові) компетентності
СК1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 
підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соці
альної відповідальності бізнесу.

Зні Умі АВ1

СК2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяль
ність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства. К1 АВ2

СКЗ. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 
розрахунків.

Зні Умі АВ1

СК4. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандарта
ми, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інфор
мацію для прийняття управлінських рішень.

Зні, Зн2 К1 АВ1, АВ2

СК5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 
сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємс
тва в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

Зні, Зн2 Умі АВ1

СК6. Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриман
ням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.

Зн2 Умі АВ2

СК7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впрова
джувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, ау
диту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.

Зні Умі АВ1

СК8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. Умі К1 АВ1

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, мене
джменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

К1 АВ2, АВЗ

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуа
льних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, ана
лізу, контролю та оподаткування.

Зні, Зн2. Умі АВЗ

Додатково для освітньо-наукових програм**:
СК11.Вміння планувати і проводити наукові дослідження, готувати резуль
тати наукових робіт до оприлюднення.

Умі К1 АВ1, АВ2, АВЗ

СК12.Вміння застосовувати основи педагогіки і психології у навчально- 
виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти. Умі К1 АВ1, АВ2, АВЗ

СК13. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи нау
кових досліджень, спрямовані на пізнання досліджуваних економічних 
явищ і процесів.

Зні, Зн2. Умі К1

СК14. Здатність застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції 
для розв’язання комплексних проблем у сфері обліку, аудиту та оподатку
вання, а також адаптувати їх до умов змінного середовища та вимог сталого 
розвитку.

Умі
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9. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ», СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Програмні результати навчання

Компетентності
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те
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ал
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ен

тн
іс

ть

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності
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1. Знати теорію, методику і практику фор
мування облікової інформації за стадіями 
облікового процесу і контролю для сучасних 
і потенційних потреб управління суб’єктами 
господарювання з урахуванням професійно
го судження

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

2. Спілкуватися іноземною мовою усно і 
письмово з наукових питань для підвищен
ня свого фахового та особистісного рівня

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

3. Уміти організовувати, розвивати, моделю
вати системи обліку і координувати діяльність 
облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання

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

4. Володіти інноваційними технологіями, 
обґрунтовувати вибір та пояснювати засто
совувати методики підготовки і надання 
облікової інформації для потреб управління 
суб’єктом господарювання

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

5. Визначати інформаційні потреби корис
тувачів облікової інформації в управлінні 
підприємством, надавати консультацій 
управлінському персоналу суб’єкта госпо
дарювання щодо облікової інформації

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

6. Розробляти внутрішньофірмові стандар
ти і форми управлінської та іншої звітності 
суб’єктів господарювання

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

—

7. Обґрунтовувати вибір оптимальної сис
теми оподаткування діяльності суб’єкта 
господарювання на підставі діючого подат
кового законодавства

+ + + + + + + + + + + + + + +
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8. Формувати фінансову звітність за націо
нальними та міжнародними стандартами для 
суб’єктів господарювання на корпоративно
му рівні, оприлюднювати й використовувати 
відповідну інформацію для прийняття
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управлінських рішень
9. Визначати поточний і майбутній фінан
совий стан суб’єкта господарювання, його 
фінансові результати, грошові потоки, вико- 
ристовуючи сучасні техніки аналізу
10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз 
внутрішніх та зовнішніх чинників, що ма
ють вплив на стратегію діяльності суб’єктів 
господарювання та визначають їх економіч- 
ну поведінку___________________________
11. Аналізувати фінансові та нефінансові 
дані для формування релевантної інформації 
в цілях прийняття управлінських рішень
12. Знати теоретичні, методичні та прак
тичні положення контрольного процесу, 
розробляти та оцінювати ефективність сис- 
теми контролю суб’єктів господарювання
13. Обґрунтовувати інноваційні підходи 
до інформаційного забезпечення системи 
контролю використання ресурсного потен
ціалу суб’єктів господарювання та органів 
державного сектору з урахуванням стратегії 
розвитку бізнесу________________________
14.3нати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впе
вненості та супутні послуги з дотриманням 
вимог професійної етики
14. Обґрунтовувати вибір і порядок засто
сування управлінських інформаційних тех
нологій для обліку, аналізу, аудиту та опо
даткування в системі прийняття управлінсь- 
ких рішень з метою їх оптимізації_________
15. Застосовувати наукові методи дослі
джень у сфері обліку, аудиту, аналізу, конт
ролю та оподаткування та імплементувати їх 
у професійну діяльність та господарську 
практику
16. Здійснювати публічні ділові і наукові 
комунікації задля вирішення комунікативних 
завдань державною та іноземними мовами
17. Обґрунтовувати порядок реалізації 
адміністративно-управлінських функцій у 
сфері діяльності суб’єктів господарювання, 
органів державного сектору
18. Готувати й обґрунтовувати висновки 
задля консультування власників, менеджме
нту суб’єкта господарювання та інших ко- 
ристувачів інформації у сфері обліку, аналі-



зу, контролю, аудиту, оподаткування
19. Визначати актуальні проблеми та ви
являти наукові факти у сфері теорії, методи
ки, організації та практики обліку, аудиту, 
аналізу, контролю та оподаткування, робити 
науково-обґрунтовані висновки та розробля
ти пропозиції щодо їх вирішення

+ + + + + + + + +

20.Використовувати загальноприйняті нор
ми поведінки і моралі в міжособистісних 
відносинах, професійній і науковій діяльно
сті та підтримувати врівноважені стосунки з 
членами колективу (команди), споживачами, 
контрагентами, контактними аудиторіями

+ + + + +

21. Вміти проектувати, планувати і проводи
ти пошукові і розвідувальні роботи, здійс
нювати їх інформаційне, методичне, матері
альне, фінансове та кадрове забезпечення

+ + +

Додатково для освітньо-наукових програм**:
22. Демонструвати здатність до адаптації 
та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою 
за фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфе-
рі обліку, аналізу, аудиту та оподаткування_________________________________________________________________________________________________
23. Застосовувати педагогічні технології на 
рівні достатньому для реалізації розробле
них програм навчальних дисциплін за спеці-
альністю у вищих навчальних закладах_____________________________________________________________________________________________________
24. Моделювати застосування методів нау
кових досліджень для аналізу закономірнос
тей і тенденцій розвитку основних напрямів 
розвитку обліку, аналізу та аудиту, оподат
кування___________________________________________________________________ ____________________________________________________________
25. Демонструвати власні думки, відстою
вати власну позицію, вміти дискутувати та 
демонструвати професійне ставлення до
проблем сталого розвитку________________________________________________________________________________________________________________
26. Визначати актуальні проблеми та вияв
ляти наукові факти у сфері теорії, методи
ки, організації та практики обліку, аудиту, 
аналізу, контролю та оподаткування, роби
ти науково-обґрунтовані висновки та роз-
робляти пропозиції щодо їх вирішення______  1 1 1 1 1 1 1 1 1 _____ 1 1 1 1 1 1 ____ _________
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