
 
 



І. ПРЕАМБУЛА 
 

1 Розроблено проектною групою ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» 

2 Ухвалено Педагогічною радою ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж»  протокол № 10 від  31 травня 2018 р. 

3 Розробники:    
- Ганяйло Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і оподаткування Національного університету біоресурсів і 
природокористування України - голова проектної групи; 

- Шеїн Тетяна Володимирівна, заступник директора з навчально-
виховної роботи, спеціаліст першої категорії ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний коледж» - член проектної групи; 

- Романенко Тетяна Василівна, завідувач відділення економіки, 
логістики та інформаційних систем, викладач вищої категорії ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний коледж» - член проектної групи. 

 

1. Освітня програма підготовки фахівців початкового рівня вищої освіти 
за спеціальністю 071  Облік і оподаткування розроблена відповідно до 
наступних документів:  

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № № 2145-VIII  ; 
- Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ. 
– Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження національної рамки кваліфікацій»; 
 – Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.15 року № 266 «Про 
затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти»; 
 –  Класифікація видів економічної діяльності: ДК 009:2010. – На заміну  
ДК 009:2005; Чинний від 2012-01-01. – (Національний класифікатор України); 
 –  Класифікатор професій ДК 003:2010. – На заміну ДК 003:2005; Чинний 
від 2010-11-01. – (Національний класифікатор України); 
 – Области образования и профессиональной подготовки 2013  
(МСКО-О 2013): Сопроводительное руководство к Международной 
стандартной классификации образования 2011. – Институт статистики 
ЮНЕСКО, 2014. – Режим доступу : 
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-
training-2014-rus.pdf; 
 – Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / 
авт.-уклад.: В.М.Захарченко та ін. / 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. 

http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf
http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/isced-f-2013-fields-of-education-training-2014-rus.pdf


– Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти / 
Схвалено сектором вищої освіти  Науково-методичної Ради  Міністерства 
освіти і науки України  протокол № 3 від 29.03.2016.  

 
Освітня програма визначає передумови доступу до навчання, орієнтацію та 

основний фокус програми, обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 
початкового рівня вищої освіти, перелік загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей, нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, 
сформульований у термінах результатів навчання та вимоги до контролю якості 
вищої освіти. 

 
ІІ Загальна характеристика 
 

Рівень вищої освіти  

Ступінь вищої 
освіти  

Молодший спеціаліст 
 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
Обмеження щодо 
форм навчання 

Не накладається 

Освітня 
кваліфікація  

Бухгалтер 

Кваліфікація в 
дипломі 

Бухгалтер 

Опис предметної 
області 

Об’єкт вивчення: 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, оподаткування; 
Теоретичний зміст предметної області - поняття, 
категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування для задоволення 
інформаційних запитів користувачів обліково- 
аналітичної інформації; 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи і процедури організації та ведення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні 
системи і технології, стандартні та спеціальні галузеві 
програми, технології та методичний інструментарій 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 



Академічні права 
випускників 

Можливість навчання за програмою першого циклу за 
цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим 
дипломом молодшого спеціаліста) або суміжною – 
бакалаврські (освітньо-професійні) програми вищої 
освіти. 

Працевлаштування 
випускників (для 
регульованих 
професій - 
обов’язково) 

Випускник здатний виконувати такі професійні роботи 
(згідно ДК 003:2010) і займати первинні посади: 
асистент бухгалтера-експерта, бухгалтер, касир-
експерт, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, 
ревізор, державний податковий інспектор. 

 
ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного 

ступеня вищої освіти 
Обсяг освітньої програми: 

- на базі повної загальної середньої освіти становить 120 кредитів ЄКТС 
Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на 

забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетентностей за 
спеціальністю, визначених стандартом вищої освіти. 

Для здобуття початкового рівня на основі ОКР кваліфікований робітник ВНЗ 
має право скорочувати обсяг освітньої програми. 

 
ІV Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 
компетентність 

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

Загальні компетентності ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 
синтезу та застосовування знань у практичних 
ситуаціях. 

ЗК2 Знання та розуміння предметної області і 
професійної діяльності з можливостями проведення 
досліджень на відповідному рівні. 

ЗКЗ Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел, застосування інформаційних 
і комунікаційних технологій. 

ЗК4 Здатність вчитися і оволодівати сучасними 
знаннями, вміння виявляти, ставити та вирішувати 
проблеми 

ЗК5 Здатність приймати обґрунтовані рішення та 
працювати в команді  

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність, бути 
критичним і самокритичним. 

ЗК7 Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 
мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК8 Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо 



Спеціальні (фахові, 
предметні) компетентності 

СК1 Здатність формувати обліково-аналітичну 
інформацію для ефективного управління діяльністю 
підприємства 

СК2 Здатність використовувати математичний 
інструментарій для дослідження економічних процесів, 
розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 
завдань в сфері обліку, аудиту та оподаткування 

СК3 Здатність до відображення відомостей про 
господарські операції суб’єктів господарювання в 
фінансовому та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації 
для задоволення інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення 

СК4 Здатність застосування чинної нормативної бази 
функціонування підприємств та податкового 
законодавства в практичній діяльності суб‘єктів 
господарювання 

СК5 Здатність проводити аналіз господарської 
діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою 
прийняття управлінських рішень 

СК6 Здатність здійснення облікових процедур із 
застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій 

СК7 Здатність застосовувати та формувати 
інформаційне забезпечення управління підприємством з 
використанням сучасного технічного та методичного 
інструментарію 

СК8 Здатність застосовувати основні методичні 
прийоми проведення аудиту й надання аудиторських 
послуг 

СК9 Здатність здійснювати контроль господарської 
діяльності як функції управління підприємством з 
метою забезпечення його ефективного функціонування, 
оцінки результатів роботи, виконання планів, 
визначення порушень прийнятих норм і стандартів, 
підвищення відповідальності 

СК10 Здатність здійснювати контроль дотримання 
нормативних актів з методології бухгалтерського обліку 
та системи оподаткування, збереження і ефективного 
використання ресурсів 

СК11 Здатність підтримувати релевантний рівень 
економічних знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку 

СК12 Здатність до формування інформації для 
контролю за своєчасністю розрахунків з бюджетом за 
податками та платежами 

СК13 Здатність організовувати ведення податкового 
обліку на основі бухгалтерської документації 

СК14 Здатність використовувати вимоги 
законодавства при визначенні об’єкта оподаткування і 
нарахування податку на прибуток, податку на додану 
вартість, податку на доходи фізичних осіб, екологічного 
податку, податку на майно, акцизного податку, мита, 
рентної плати та інших податків та зборів 



СК15 Здатність організовувати процес складання і 
подання форм податкової та фінансової звітності згідно 
з вимогами чинного законодавства. 

СК16 Уміння використовувати професійно-
профільовані знання й практичні навички з 
фундаментальних дисциплін в практичній діяльності 
бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту, 
застосовувати знання та розуміння для розв’язання 
проблем формування облікової політики підприємств і 
бюджетних установ, складання звітності. 

СК17 Здатність аналізувати ефективність 
використання основних і оборотних засобів, окремих 
напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, 
контролювати стан і достовірність обліку та звітності, 
ефективність внутрішньогосподарського контролю, 
збереження та використання майна, позаоборотних і 
оборотних активів, проводити ревізію виробничої та 
господарської діяльності підприємств і бюджетних 
установ. 

СК18 Здатність організовувати і надавати 
консультаційні послуги, виконувати роботи контрольно-
ревізійних груп, створення системи автоматизованих 
робочих місць бухгалтера, впровадження прогресивних 
форм і методів бухгалтерського обліку 

СК19 Здатність до оволодіння теоретичними 
основами та практичними навиками щодо організації та 
функціонування аудиторських товариств в розрізі видів 
аудиторської діяльності. 

СК20 Здатність теоретично обґрунтовувати 
методологію та методику облікової політики 
підприємства та процедури її вибору, складати 
розпорядчі документи щодо організації обліку на 
підприємствах. 

 

V Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання 

 

РН 1 Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній 
професії 

РН 2 Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій 

РН 3 Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

РН 4 Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати отриману інформацію 
для прийняття управлінських рішень  

РН 5 Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та 
оподаткування господарської діяльності підприємств 

РН 6 Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, установ та організацій 
різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 



економічної діяльності 
РН 7 Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності на 
підприємствах 

РН 8 Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-
аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління 
підприємством 

РН 9 Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту 
РН 10 Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних 
організаційно-правових форм власності 

РН 11 Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

РН 12 Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах 
господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування 

РН 13 Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів математики в обсязі, 
необхідному для застосовування економіко-математичних методів у обраній 
професії 

РН 14 Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження економічних явищ і процесів суб’єктів господарювання, підприємств 
(організацій) банківської та бюджетної сфери 

РН 15 Володіти та застосовувати знання іноземної мови для формування ділових паперів і 
спілкування у професійній діяльності 

РН 16 Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному 
та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду 

РН 17 Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової дисципліни, 
планування та управління часом 

 
VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 
Облік і оподаткування здійснюється у формі складання 
комплексного державного екзамену та завершується видачею 
документа про вищу освіту встановленого зразка про 
присудження освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 
спеціаліст» з присвоєнням кваліфікації «бухгалтер». 

Вимоги до 
кваліфікаційної роботи  
(за наявності) 

Відсутні 

Вимоги до публічного 
захисту (демонстрації)  
(за наявності) 

Відсутні 

 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти 

  
У вищому навчальному закладі повинна функціонувати система 

забезпечення ним 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 вищого навчального закладу та регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань на його офіційному веб-сайті, 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 
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 вищим навчальним закладом якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
поданням ВНЗ 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. 

 
Принципи та процедури 
забезпечення якості освіти 

Визначені та легітимізовані у відповідних документах 

Моніторинг та періодичний 
перегляд освітніх програм 

Визначені та легітимізовані у відповідних документах 

Щорічне оцінювання здобувачів 
вищої освіти 

Проводиться шляхом контролю знань з основних 
природничо-наукових та професійних дисциплін. 

Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних, 
педагогічних та наукових 
працівників 

Проводиться шляхом захисту дисертації, а також 
стажування або проходження курсів підвищення 
кваліфікації з одержанням підтверджуючого документу 
не рідше, ніж 1 раз на 5 років. 

Наявність необхідних ресурсів 
для організації освітнього 
процесу 

Наявність навчально-методичного, матеріально-
технічного і кадрового забезпечення навчального 
процесу відповідно до умов ліцензування. 

Наявність інформаційних 
систем для ефективного 
управління освітнім процесом 

Визначені та легітимізовані у відповідних документах 

Публічність інформації про 
освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації  

Розміщення на сайтах закладу освіти та випускової 
циклової комісії у відкритому доступі 

Запобігання та виявлення 
академічного плагіату 

Перевірка на плагіат дипломних робіт і проектів. 

 



Матриця відповідності компетентностей випускника 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та компетентностей за НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

Загальні компетентності 
1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та застосовування знань у 
практичних ситуаціях. 

 +  + 

2.Знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з можливостями 
проведення досліджень на відповідному рівні. 

+    

3.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій. 

 +  + 

4.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, вміння виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми 

 +   

5.Здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді   + + 
6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність, бути критичним і самокритичним.   + + 
7.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети 

  + + 

8.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.    + 
Спеціальні (фахові) компетентності 

1.Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління 
діяльністю підприємства 

 +   

2.Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження 
економічних процесів, розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань 
в сфері обліку, аудиту та оподаткування 

 +   

3Здатність до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів 
господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, 
узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, 
що приймають рішення 

 +   

4.Здатність застосування чинної нормативної бази функціонування підприємств та 
податкового законодавства в практичній діяльності суб ‘єктів господарювання 

+   + 

5.Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 
аналіз з метою прийняття управлінських рішень 

 +   

6.Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих  +   



 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій     
7.Здатність застосовувати та формувати інформаційне забезпечення управління 
підприємством з використанням сучасного технічного та методичного інструментарію 

  +  

8.Здатність застосовувати основні методичні прийоми проведення аудиту й надання 
аудиторських послуг 

 +   

9.Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління 
підприємством з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки 
результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і 
стандартів, підвищення відповідальності 

 +   

10.Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології 
бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 
використання ресурсів 

+    

11.Здатність підтримувати релевантний рівень економічних знань та постійно 
підвищувати свою професійну підготовку 

  + + 

12.Здатність до формування інформації для контролю за своєчасністю розрахунків з 
бюджетом за податками та платежами 

 +   

13.Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі бухгалтерської 
документації 

  + + 

14.Здатність використовувати вимоги законодавства при визначенні об’єкта 
оподаткування і нарахування податку на прибуток, податку на додану вартість, податку 
на доходи фізичних осіб, екологічного податку, податку на майно, акцизного податку, 
мита, рентної плати та інших податків та зборів 

+ +   

15.Здатність організовувати процес складання і подання форм податкової та фінансової 
звітності згідно з вимогами чинного законодавства. 

 +   

16.Уміння   використовувати   професійно-профільовані знання й практичні навички з 
фундаментальних дисциплін в практичній діяльності бухгалтерського   обліку, 
економічного аналізу і аудиту, застосовувати знання та розуміння для розв’язання 
проблем формування облікової політики підприємств і бюджетних установ, складання 
звітності. 

 +   

17.Здатність аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, 
окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, контролювати стан і 
достовірність обліку та звітності, ефективність внутрішньогосподарського   контролю, 

 +   



 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та 
відповідальність 

збереження     та використання майна, позаоборотних і оборотних активів,   проводити 
ревізію виробничої та господарської діяльності підприємств і бюджетних установ. 

    

18.Здатність організовувати і надавати консультаційні послуги, виконувати роботи 
контрольно-ревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць 
бухгалтера, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку 

  +  

19.Здатність до оволодіння теоретичними основами та практичними навиками щодо 
організації та функціонування аудиторських товариств в розрізі видів аудиторської 
діяльності. 

+    

20.Здатність теоретично обґрунтовувати методологію та методику облікової політики 
підприємства та процедури її вибору, складати розпорядчі документи щодо організації 
обліку на підприємствах. 

+    



Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати навчання Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 
Загальні 

компетентност
і 

Спеціальні (фахові) компетентності 

1    2    3    4    5    6    7    
8 

1   2   3   4   5   6   7   8   9 
1011121314151617181920 1.Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів 

математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-
математичних методів у обраній професії. 

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

2.Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 
податкової та статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 
відповідальності підприємств, установ, організацій 

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

3.Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 
діяльності 

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

4.Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств, установ, організацій та 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень 

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

5.Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, та оподаткування господарської діяльності 
підприємств 

+ +  + + +  +    + 
+ 

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

6.Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 
підприємств, установ та організацій різних форм власності, 
організаційно-правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності 

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

7.Знати механізм функціонування бюджетно-податкової системи 
України та враховувати її особливості з метою організації обліку 
та формування звітності на підприємствах 

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

8.Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з 
використанням обліково-аналітичної інформації та розуміти 
організаційно-економічний механізм управління підприємством 

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



 

9.Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади 
аудиту 

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

10.Визначати напрями підвищення ефективності формування 
фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на 
рівні держави та підприємств різних організаційно-правових 
форм власності 

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

11.Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та 
оподаткування 

+   + +  + +   + 
+ 

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

12.Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 
сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння 
його ринкового позиціонування 

+ +  + + +     + 
+ 

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

13.Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів 
математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-
математичних методів у обраній професії 

+ +  + +  +    + 
+ 

   + + + +         + +  

14.Демонструвати навички володіння загальнонауковими та 
спеціальними методами дослідження економічних явищ і 
процесів суб’єктів господарювання, підприємств (організацій) 
банківської та бюджетної сфери 

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

15.Володіти та застосовувати знання іноземної мови для 
формування ділових паперів і спілкування у професійній 
діяльності 

+    +       +         + +   +    + 

16.Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського 
обліку на національному та міжнаціональному рівнях з 
урахуванням професійного світогляду 

+  +  +                         

17.Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 
дисципліни, планування та управління часом 

+     +   +    +    + + +    + +    +  

 
 


