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І. Преамбула 

Стандарт вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ 

Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

10.07.2019 р. № 958 

 

Стандарт розроблено членами підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права 

сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки 

України: 

Бачинський Василь Іванович - кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного 

університету; 

Бондар Микола Іванович - доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку підприємницької діяльності Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана»; 

Грінько Алла Павлівна - доктор економічних наук, професор, декан факультету 

менеджменту Харківського державного університету харчування та торгівлі; 

Давидов Григорій Миколайович - доктор економічних наук, професор, декан 

факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного 

університету; 

Лазаришина Інна Дмитрівна - доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку і аудиту Національного університету водного господарства та 

природокористування; 

Лоханова Наталія Олексіївна - доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного 

університету; 

Лучко Михайло Романович - доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Тернопільського 

національного економічного університету; 

Мороз Юлія Юзефівна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

 

Стандарт розглянуто та схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та 

права Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 3 

від 02.04.2017 р.).  

Стандарт розглянуто на засіданні сектору вищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 17 від 04.07.2017 р.). 
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Фахову експертизу проводили: 

Ловінська Людмила 

Геннадіївна 

доктор економічних наук, професор, заступник 

директора Науково-дослідного фінансового інституту 

Академії фінансового управління з наукової роботи. 

Зубілевич Світлана 

Яківна 

кандидат економічних наук, професор, голова комітету 

з питань професійної освіти Федерація професійних 

бухгалтерів та аудиторів України;  

Савченко Алла 

Іванівна 

Президент міжнародної аудиторсько-консалтингової     

компанії "BDO Ukraina" (ТОВ «БДО»). 

 

Методичну експертизу проводили: 

Золотарьова Ірина 

Олександрівна 

кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

інформаційних систем, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, 

Національний експерт Програми ЄС Еразмус+, член 

BFUG – Україна; 

Калашнікова Світлана 

Андріївна 

 

доктор педагогічних наук, професор, директор 

Інституту вищої освіти НАПН України; 

Таланова Жаннета 

Василівна, 

доктор педагогічних наук, доцент, старший науковий 

співробітник, менеджер з аналітичної роботи 

Національного Еразмус+ офісу в Україні. 

 

Стандарт розглянуто Міністерством фінансів України та Федерацією 

роботодавців України.  

 

Стандарт розглянуто після надходження всіх зауважень та пропозицій та 

схвалено на засіданні підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Науково-методичної комісії № 6 з бізнесу, управління та права Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 22.11.2018 р.). 

 

Стандарт погоджено рішенням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 26.06.2019 р., протокол № 6. 
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ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти  

 

Ступінь, що 

присвоюється 

Магістр 

Галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування  

Спеціальність 071 ‒ Облік і оподаткування  

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр обліку і оподаткування за спеціалізацією (зазначити 

назву спеціалізації за наявності) 

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – Магістр 

Спеціальність – 071 ‒ Облік і оподаткування 

Спеціалізація – (зазначити назву спеціалізації за наявності) 

Освітня програма – (зазначити назву) 

Опис предметної 

області 

Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-

аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів 

господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, 

аудиту та оподаткування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю 

умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 

теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування 

сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-

математичні методи для вирішення економічних проблем і 

завдань управління, а також  інноваційні методи, методики, 

технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та 

оподаткування. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний 

інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і 

аналізу даних.  

Академічні 

права 

випускників 

Можливість навчання за програмою третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій 

в системі післядипломної освіти. 
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ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг програми 

у ЄКТС 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра  – 90 кредитів 

ЄКТС,  

освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на здобуття загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за даною спеціальністю, визначених 

Стандартом вищої освіти 

 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

ЗК12.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК13. Здатність планувати і проводити наукові дослідження, 

готувати результати наукових робіт до оприлюднення. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень 

на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності,  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 
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вимогами менеджменту підприємства. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 

урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

СК11. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні 

методи досліджень, спрямовані на пізнання економічних явищ 

і процесів.  

СК12. Здатність застосовувати отримані нові знання та 

інновації для розв’язання комплексних проблем у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до 

умов змінного середовища та вимог сталого розвитку. 
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V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  

звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку 

бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 
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менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

Додатково для освітньо-наукових програм: 

ПР21. Вміти генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. 

ПР22. Аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку обліку, 

аналізу та аудиту, оподаткування. 

ПР23. Моделювати застосування методів наукових досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій розвитку основних напрямів розвитку обліку, аналізу 

та аудиту, оподаткування. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

 
Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  (за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота магістра передбачає 

розв’язання складного завдання або проблеми в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та/або оподаткування.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або його структурного підрозділу, або 

у репозитарії закладу вищої освіти. 

 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення 

закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 

внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних 

стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
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процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням ЗВО 

оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти або 

акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення якості 

вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи забезпечення якості 

вищої освіти, що затверджуються Національним агентством із забезпечення якості 

вищої освіти, та міжнародним стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Професійний 

стандарт 

Стандарт враховує основні вимоги Міжнародних стандартів 

професійної освіти бухгалтерів (International Accounting Education 

Standards Board (IAESB) 

Особливості 

стандарту 

вищої освіти, 

пов’язані з 

наявністю 

даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та результатів навчання гармонізований  

з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти 

бухгалтерів 1-6 (International Accounting Education Standards Board 

(IAESB), які визначають обов’язкову наявність технічних 

компетентностей за 11 сферами (предметними областями), 

професійних навичок (інтелектуальні, міжобистісні, особистісні, 

організаційні) та  професійних цінностей, етики і поведінки. 

 

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти 

 Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436-ІУ 

 Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІУ 

 Митний кодекс України від 13.03.2012 №4495-УІ 

 Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

 Закон України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 

– режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

 Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 №3125-ХІІ 

 Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 

(із змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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торгівлі України від 2 вересня 2015 року № 1084) 

 Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010 

 Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341[електронний ресурс]. – 

режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

 Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

 

 

 

Генеральний директор директорату  

вищої освіти і освіти дорослих      О. І. Шаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
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Пояснювальна записка 

Стандарт вищої освіти містить компетентності, що визначають специфіку 

підготовки магістрів зі спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування та результати 

навчання, які виражають що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним 

виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між 

собою та відповідають дескрипторам Національної рамки кваліфікацій. Таблиця 1 

показує відповідність визначених Стандартом компетентностей та дескрипторів 

НРК. В таблиці 2 показана відповідність програмних результатів навчання та 

компетентностей.  

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін, практик та 

інших видів освітньої діяльності, необхідний для набуття означених Стандартом 

компетентностей.  

Наведений в Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є 

вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть 

вказувати додаткові компетентності і результати навчання, які відповідають 

варіативній складовій спеціалізації. 

Заклад вищої освіти має право вводити додаткові форми атестації здобувачів 

вищої освіти. 

 

Додаткові інформаційні джерела: 

 

Нормативні акти України 

 Закон України  «Про вищу освіту» [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

 Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010 (із 

змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 2 вересня 2015 року № 1084) 

 Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010 

 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. 

 Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 р. № 1341[електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

 Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

 

Корисні посилання 

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG) [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_ qa_in_the_ehea_2015.pdf 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
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 International Accounting Education Standards Board (IAESB) [Міжнародні 

стандарти професійної освіти бухгалтерів] [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure- 

drafts/iaesb-consultation-paper-principles-on-learning-outcomes.pdf 

 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.– 100 с. 

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – 

К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

Настройка образовательных структур в Европе. Вклад университетов в 

Болонский процесс [электронный ресурс]. – режим доступа: 

https://www.hse.ru/data/2010/12/17/1208295030/Introduction_Tuning%20Educational%20

Structures.pdf 

 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі 

вищої освіти (ESG) [електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_ qa_in_the_ehea_2015.pdf 

 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.– 100 с.  

 Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт.: В.М. 

Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – 

К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 с. 

 Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд [Режим доступу: https://erasmusplus.org.ua/korysna-

informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-

shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-

protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-

ukrainy]; 

 Європейська кредитна трансферна накопичувальна система:. Довідник 

користувача [Режим доступу: http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 

_Guide-2015_Ukrainian.pdf]. 

 EQF-LLL – European Qualifications Frameworkfor Lifelong Learning [Режим 

доступу:https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/brochexp_en.pdf]; 

 QF-EHEA – Qualification Framework of the European Higher Education Area 

[Режим доступу:http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67]; 

 Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти : 

монографія / Ю.М.Рашкевич. –  Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 

168 с.; 

 TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями 

та прикладами стандартів [Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/]. 

Професійні стандарти 

 International Accounting Education Standards Board (IAESB) [Міжнародні 

стандарти професійної освіти бухгалтерів] [електронний ресурс]. – режим доступу: 

https://www.hse.ru/data/2010/12/17/1208295030/Introduction_Tuning%20Educational%20Structures.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/12/17/1208295030/Introduction_Tuning%20Educational%20Structures.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users%20_Guide-2015_Ukrainian.pdf
http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=67
http://www.unideusto.org/tuningeu/
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http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure- 

drafts/iaesb-consultation-paper-principles-on-learning-outcomes.pdf 
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Таблиця 1.  

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

 
 

Класифікація компетентностей 
 
 

Знання 

Зн1. Спеціалізовані 

концептуальні знання, набуті у 

процесі навчання та/або 

професійної діяльності на рівні 

новітніх досягнень, які є 

основою для оригінального 

мислення та інноваційної 

діяльності, зокрема в контексті 

дослідницької роботи 

Зн2. Критичне осмислення 

проблем 

у навчанні та/або 

професійній діяльності та на 

межі предметних галузей 

Уміння 

Ум1. Розв'язання 

складних завдань і 

проблем, що потребує 

оновлення та 

інтеграції знань, часто 

в умовах 

неповної/недостатньої 

інформації та 

суперечливих вимог 

провадження 

дослідницької та/або 

інноваційної 

діяльності 

Комунікація 

К1. Зрозуміле і 

недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що їх 

обґрунтовують, 

до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до осіб, 

які навчаються 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1Прийняття 

рішень у складних і 

непередбачуваних 

умовах, що потребує 

застосування нових 

підходів та 

прогнозування 

АВ2. 

Відповідальність за 

розвиток 

професійного знання 

і практик, оцінку 

стратегічного 

розвитку команди 

АВ3. Здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 

самостійним 

 
         За Національною рамкою  
                                  Кваліфікації 
                                       (рівень 8) 

 
 
                За Стандартом 

Загальні компетентності  

1. ЗК01.  Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
Зн1 Ум1 

 АВ3 

ЗК02.  Здатність спілкуватися іноземною мовою як 

інструментом підвищення свого професійного та 

особистісного рівня. 
Зн1  

К1 АВ3 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій в професійній сфері. 
Зн1 Ум1 

  

ЗК04.  Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 
Зн1,  Зн2. Ум1 

 АВ1 



16 

 

 

ЗК05.    Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
Зн1 Ум1 

 АВ3 

 ЗК06.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 
 Зн2. Ум1 

К1 АВ3 

 ЗК07.   Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 
  

К1 АВ2, АВ3 

ЗК08.  Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 
  

К1 АВ1 

 ЗК09.  Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  
  

К1 АВ1 

ЗК10.    Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  
 Ум1 

К1 АВ1 

ЗК11.   Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 
Зн2   Ум1 

К1  

ЗК 12. **   Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 

опрацювання, аналізу та синтезу інформації 
Зн1,  Зн2. Ум1 

К1 АВ2, АВ3 

ЗК 13. **    Вміння планувати і проводити наукові 

дослідження, готувати результати наукових робіт до 

оприлюднення. 

Зн1,  Зн2. Ум1 
 АВ3 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Формувати та використовувати облікову інформацію 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності,  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

Зн1 Ум1 
 АВ1 

СК02.  Вміти організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства . 

  
К1 АВ2 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків.  

 

Зн1 Ум1 
 АВ1 
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СК04.  Формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

Зн1,  Зн2  
К1 АВ1, АВ2 

СК05.  Застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

Зн1,  Зн2 Ум1 
 АВ1 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

Зн2 Ум1 
 АВ2 

СК07. Формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

Зн1 Ум1 
 АВ1 

СК08.  Виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 
 Ум1 

К1 АВ1 

СК09. Здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації   

у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

  
К1 АВ2,  АВ3 

СК10. Проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Зн1,  Зн2. Ум1 
 АВ3 

Додатково для освітньо-наукових програм**: 

СК11. Застосовувати загальнонаукові та спеціальні методи 

наукових досліджень, спрямовані на пізнання досліджуваних 

економічних явищ і процесів. 

Зн1,  Зн2. Ум1 
К1 АВ3 

СК12. Застосовувати отримані нові знання й практичні 

пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх до 

умов змінного середовища та вимог сталого розвитку. 

 Ум1 
 АВ1, АВ2,  АВ3 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
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ПР01. Вміти розвивати та 
підвищувати свій 
загальнокультурний і 
професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та 
знання щодо комплексного 
бачення сучасних проблем 
економіки та управління. 

 +      +  
 +   

             

ПР02. Знати теорію, методику 
і  практику формування 
облікової інформації за стадіями 
облікового процесу і контролю 
для сучасних і потенційних 
потреб управління суб’єктами 
господарювання з урахуванням 
професійного судження 

+   +      
    

 + + + + + + +      

ПР03. Спілкуватися іноземною 
мовою усно і письмово з 
наукових питань для підвищення 
свого фахового та особистісного 
рівня. 

+  +     +  
+    

        + + +   

ПР04. Уміти організовувати, 
розвивати, моделювати системи 
обліку і координувати 
діяльність облікового 
персоналу з урахуванням 
потреб менеджменту суб’єктів 

+         
    

 + +  +  + + + +    
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господарювання 
ПР05. Володіти інноваційними 

технологіями, обґрунтовувати 
вибір та пояснювати 
застосовувати методики 
підготовки і надання облікової 
інформації для потреб 
управління суб’єктом 
господарювання 

+    +     
    

 +  + +   + + + +   

ПР06. Визначати інформаційні 
потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні 
підприємством, надавати 
консультацій управлінському 
персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової 
інформації 

+ +   + +    
 +   

 + + + + +  + + +    

ПР07. Розробляти 
внутрішньофірмові стандарти і  
форми управлінської та іншої  
звітності суб’єктів 
господарювання 

+ +  +      
 +   

 + + + + + + + + + +   

ПР08. Обґрунтовувати вибір 
оптимальної системи 
оподаткування діяльності 
суб’єкта господарювання на 
підставі діючого податкового 
законодавства 

+   +      
 +   

 + + + +   + + + +   

ПР09. Формувати фінансову 
звітність за національними та 
міжнародними стандартами для 
суб’єктів господарювання на 
корпоративному рівні, 
оприлюднювати й 
використовувати відповідну 
інформацію для прийняття 
управлінських рішень 

+  + +    +  
    

 +   + + + + + + +   

ПР10. Аналізувати фінансові 
та нефінансові дані для 
формування релевантної 

+   +      
 +   

 +   + +  +  + + + + 
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інформації в цілях прийняття 
управлінських рішень. 

ПР11. Знати теоретичні, 
методичні та практичні 
положення контрольного 
процесу, розробляти та 
оцінювати ефективність 
системи контролю суб’єктів 
господарювання 

+ +        
+    

  + + + + +   + +   

ПР12. Обґрунтовувати 
інноваційні підходи до 
інформаційного забезпечення 
системи контролю 
використання ресурсного 
потенціалу суб’єктів 
господарювання та органів 
державного сектору з 
урахуванням стратегії розвитку 
бізнесу 

+   + +     
    

 +    +  +  + +   

ПР13. Знати міжнародні 
стандарти контролю якості, 
аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутні послуги 
з дотриманням вимог 
професійної етики 

+  +       
 +   

     + + +  + +  + 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і 
порядок застосування 
управлінських інформаційних 
технологій для обліку, аналізу, 
аудиту та оподаткування в 
системі прийняття 
управлінських рішень з метою 
їх оптимізації 

+   +   +  + 
+    

  + + + +        

ПР15. Застосовувати наукові 
методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, 
контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну 
діяльність та господарську 
практику 

+ + +  + +    
+   + 

+  +        + + + 
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ПР16. Здійснювати публічні 
ділові і наукові комунікації 
задля вирішення 
комунікативних завдань 
державною та іноземними 
мовами 

+  +   +  + + 
 +   

         +  + + 

ПР17. Готувати й 
обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, 
менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших 
користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

 + + +  + + + + 
    

         + +  + 

ПР18. Визначати актуальні 
проблеми та виявляти наукові 
факти у сфері теорії, методики, 
організації та практики обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування, робити науково-
обґрунтовані висновки та 
розробляти пропозиції щодо їх 
вирішення 

+  + +  +  + + 
   + 

 +  +    +   + + + 

ПР19. 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 

 +       + 
+ +   

  +    +  + +    

ПР20. Вміти проектувати, 

планувати і проводити пошукові 

і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

 +          + + +          + + + 



22 

 

забезпечення 

 Додатково для освітньо-наукових програм**: 

 
ПР21. Демонструвати здатність 

до адаптації та дії в новій 

ситуації, пов’язаній з роботою за 

фахом, вміння генерувати нові 

ідеї в сфері обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування 

+           + + +          + + + 

ПР22. Застосовувати 

педагогічні технології на рівні 

достатньому для реалізації 

розроблених програм 

навчальних дисциплін за 

спеціальністю у вищих 

навчальних закладах 

           + + +          + + + 

ПР23. Моделювати 

застосування методів наукових 

досліджень для аналізу 

закономірностей і тенденцій 

розвитку основних напрямів 

розвитку обліку, аналізу та 

аудиту, оподаткування 

+            + +          + + + 

ПР24.  Визначати актуальні 
проблеми та виявляти наукові 
факти у сфері теорії, методики, 
організації та практики обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування, робити науково-
обґрунтовані висновки та 
розробляти пропозиції щодо їх 
вирішення 

+            + +          + + + 
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