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І. Преамбула  

 

1. РОЗРОБЛЕНО 

Методичною комісією Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця. 

Голова методичної комісії: 

Пономаренко В.С., д.е.н., проф., ректор ХНЕУ імені С. Кузнеця 

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ  

Освітньо-професійна програма вищої освіти галузі знань 07 Управління 

та адміністрування спеціальності 071 Облік і оподаткування другого 

(магістерського) рівня вищої освіти затверджена та введена в дію Наказом 

ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 10.01.2018 р. №19 у відповідності до рішення 

вченої ради університету від 27.12.2017 р. Протокол №4. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 

 

4. РОЗРОБНИКИ ОПП: 

Проектна група (Наказ ректора ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 10.01.2018 р. 

№19): 

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) – д.е.н., доц., 

професор кафедри  бухгалтерського обліку С. В. Лабунська. 

 

Члени проектної групи: 

Васильєв О.В. – д.е.н., проф., завідувач кафедри економічного консалтингу; 

Пасенко Н.С.– к.е.н., доц., доцент кафедри бухгалтерського обліку. 
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ІІ. Загальна характеристика 

 
 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень 

FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL – 7 рівень, HPK – 7 рівень / Магістр 

Ступінь вищої 

освіти 

Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр обліку і оподаткування за освітньо-професійною програмою 

«Облік і аудит» 

Професійна(і) 

кваліфікація(ї) 

(тільки для 

регульованих 

професій) 

– 

Кваліфікація в 

дипломі 

Магістр обліку і оподаткування за освітньо-професійною програмою 

«Облік і аудит» 

Опис предметної 

області 

- об’єктом вивчення є організаційна, управлінська, економічна,  

контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів 

господарювання та установ державного сектору, науково-дослідна і 

педагогічна діяльність у сфері обліку, аудиту та оподаткування; 

- цілі навчання - підготовка магістрів за спеціальністю 071  Облік і 

оподаткування, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

- теоретичний зміст предметної області полягає у формуванні 

загальних та фахових компетентностей особистості, які базуються на 

поглибленому вивченні досягнень світової науки, практики, культури та 

професійної етики, сучасній методології досліджень соціально-

економічних явищ, процесів, проблем під час розроблення концепції та 

стратегії бухгалтерського і управлінського обліку, внутрішнього і 

зовнішнього аудиту, оподаткування, формування звітності відповідно до 

вимог національних та міжнародних стандартів, формування і 

використання обліково-аналітичної інформації в системі управління; 

- методи, методики та технології: магістр зі спеціальності 071  

Облік і оподаткування повинен володіти знаннями закономірностей 

функціонування сучасної економіки на макро- і мікрорівні, методами, 

методиками, технологіями організації обліку, здійснення контролю, 

аудиту, аналізу та оподаткування, у т.ч. із застосуванням інновацій. 

- інструменти та обладнання: магістр спеціальності 071  Облік і 

оподаткування повинен володіти знаннями щодо сучасних інформаційних 

систем і технологій, методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування із застосуванням економіко-

математичних методів й інновацій для вирішення економічних проблем і 

завдань управління. 

Академічні 

права 

випускників 

Можливість продовження навчання на третьому (освітньо-науковому) 

рівні (доктор філософії); отримання післядипломної освіти на 

споріднених та інших спеціальностях; підвищення кваліфікаці 
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Праце-

влаштування 

Випускник може працювати: бухгалтером, економістом-аналітиком, 

бухгалтером-експертом, бухгалтером-ревізором, консультантом з 

економічних питань, економістом з податків і зборів,  економістом з 

бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, експертом-

консультантом з питань оподаткування в консалтингу, професіонал з 

фінансово-економічної безпеки корпоративних підприємств,  помічником 

аудитора, аналітиком консолідованої інформації, економістом з питань 

податкового планування на підприємствах, фінансових та кредитних 

установах, спеціалістом в установах державної фіскальної служби та 

інших контролюючих органах 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти 

 

Обсяг освітньої програми підготовки магістра галузі знань 07 Управління 

та адміністрування, спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітньо-

професійної програми «Облік і аудит»: 

– на базі першого рівня вищої освіти (бакалавр) – 90 кредитів ЄКТС. 

Термін навчання: 

денна форма – один рік 4 місяців; 

заочна форма – один рік 4 місяців 

 

Цикли підготовки 
Кількість кредитів 

ЕСТS 

Цикл професійної підготовки 

Цикл практичної підготовки  

Курсовий проект (робота) 

Підсумкова атестація 

Освітньо-професійна програма підготовки магістра: 

у т.ч. вибіркова складова 

58 (64 %) 

12 (13 %) 

1 (1%) 

19 (21%) 

90 (100 %) 

29 (32 %) 

 

Вибіркова складова освітньо-професійної програми складається з : 

1) МАГ-МАЙНОР – умовна назва вибіркових дисциплін із загального 

переліку Університету (загальноуніверситетський пул) для освітнього рівня 

магістр. Дисципліни МАГ-МАЙНОР є обов'язковими для вибору студентами і 

входять до загального обсягу кредитів ЄКТС за освітньою програмою 

підготовки магістрів. Ідея дисциплін МАГ-МАЙНОР полягає у вільному виборі 

студентами магістратури дисциплін таких напрямків, які відображають його 

інтереси, вподобання та плани на майбутнє працевлаштування. Взяти участь у 

МАГ-МАЙНОР можуть усі факультети і кафедри університету. Індивідуальний 

план студента буде формуватися з найкращих на його думку навчальних 

дисциплін. Загальний обсяг МАГ-МАЙНОР складає 20 кредитів ЄКТС (по 5 

кредитів на дисципліну); 

2) Двох пакетів з двох дисциплін, загальним обсягом 9 кредитів ЄКТС, 

які підсилюють компетентності у сфері облікового консалтингу та аудиту 

відповідно.   
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ІV. Перелік компетентностей випускника 
 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної 

діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у 

процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні ком-

петентності 

ЗК.1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультур-

ний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи робо-

ти, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

ЗК.2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної 

діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінсь-

ких рішень. 

ЗК.3. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК.4. Здатність вільно володіти іноземною мовою професійного  спілку-

вання, як інструментом підвищення свого фахового та особистісно-

го рівня. 

ЗК.5. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових ко-

мунікацій з використанням інформаційних технологій за для вирі-

шення комунікативних завдань 

ЗК.6. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креа-

тивних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжосо-

бистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здат-

ність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

ЗК.7. Здатність до педагогічної діяльності з використанням інноваційних 

освітніх технологій. 

ЗК.8. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідаль-

ність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.  

Спеціальні 

(фахові, пред-

метні) компе-

тентності 

СК.1 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати дія-

льність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

СК.2 Здатність підготовки та використання облікової інформації як основи 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством, впроваджувати політику підвищення ефек-

тивності  результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

СК.3 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері  

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору 

СК.4 Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і прак-

тичні навички щодо організації податкових розрахунків за різними 

системами оподаткування. 

СК.5 Здатність до пізнання теоретичних, методичних та практичних по-

ложень контрольного процесу та застосування міжнародних станда-

ртів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики  

СК.6 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандар-

тами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповід-

ну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

СК.7 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуа-

льних проблеми теорії, методики, організації та практики обліку, 
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аудиту, аналізу, контролю та оподаткування 

СК.8 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпе-

чення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розви-

тку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметри-

чності інформації 

СК.9 Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впрова-

джувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  ана-

лізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства 

СК.10 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, ме-

неджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК.11 Здатність використовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для рішення практичних задач у галузі 

професійної діяльності 

СК12 Здатність калькулювання собівартості продукції та формування 

обліково-аналітичної інформації про виробничу діяльність в сис-

темі управління витратами підприємства 

 

З метою забезпечення кореляції визначених компетентностей з класифі-

кацією компетентностей НРК використовується матриця відповідності визна-

чених компетентностей та дескрипторів НРК, яка є інформаційним додатком 

(Таблиця 1 Пояснювальної записки). 
 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульова-

ний у термінах результатів навчання 

 

Програмні результати навчання: 

І. Цикл загальної підготовки 

РН.1 Демонструвати особистісний розвиток та застосовувати набуті 

знання у професійній сфері 

РН.2 Організовувати власну науково-дослідну та обліково-аналітичну 

роботи в контексті вирішення завдань професійної діяльності у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

РН.3 Демонструвати навички публічних ділових і наукових комунікацій 

задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами 

РН.4 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, організовувати 

власну діяльність та діяльність групи осіб при вирішенні завдань професійної 

діяльності та особистісного розвитку 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

РН.5. Організовувати функціонування та розвиток системи обліку і ко-

ординувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менедж-

менту суб’єктів господарювання 

РН.6. Демонструвати знання теорії, методики, організації і практики 

формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання 

РН.7. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

демонструвати вміння застосовувати методики підготовки і надання облікової 
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інформації для потреб управління суб’єктом господарювання 

РН.8. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управ-

лінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів дер-

жавного сектору. 

РН.9. Демонструвати знання податкового законодавства, вміння обґрунто-

вувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарю-

вання, здійснювати податкові розрахунки та формувати податкову звітність. 

РН.10. Використовувати знання з міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з до-

триманням вимог професійної етики в професійній діяльності. 

РН.11. Демонструвати знання щодо теоретичних, методичних та прак-

тичних положень контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефектив-

ність системи контролю суб’єктів господарювання. 

РН.12. Формувати фінансову звітність за національними та міжнарод-

ними стандартами для суб’єктів господарювання та їх об’єднань, оприлюд-

нювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлін-

ських рішень. 

РН.13. Демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і  

форм управлінської та іншої  звітності суб’єктів господарювання 

РН.14. Демонструвати вміння застосовувати наукові методи досліджень 

у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементува-

ти їх у професійну діяльність та господарську практику. 

РН.15. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання 

та визначають їх економічну поведінку. 

РН.16. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування реле-

вантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

РН.17. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта гос-

подарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи 

сучасні техніки аналізу. 

РН.18. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування вла-

сників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інфор-

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

РН.19. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформа-

ції в управлінні підприємством, демонструвати навички надання консультацій 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації 

РН.20. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських ін-

формаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в сис-

темі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

РН.21. Обґрунтовувати інноваційні підходи щодо інформаційного за-

безпечення системи контролю за використанням ресурсного потенціалу з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу 

РН.22. Розуміти порядок організації формування інформації за стадіями 

облікового процесу, управління якістю обліку і контролю з урахуванням про-

фесійного судження 
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РН.23. Демонструвати знання основних вимог до відображення в обліку 

виробничих  операцій та діяльності підприємства 

РН. 24. Розробляти  ефективні рішення щодо управління витратами виро-

бничого підприємства з використанням економіко-математичних методів 
 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ 

 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування,  

спеціальність: 071 Облік і оподаткування  

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 

Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Структура, % кредитів 

ЄКTC 
годин 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  58 1740 64% 

БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  29 870 32% 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 29 870 32% 

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 12 360 13% 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 1 30 1% 

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ  19 570 21% 

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ : 90 2700 100% 

в тому числі: вибіркова складова 29 600 32% 

    

Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Форма контро-

лю 
кредитів 

ЄКTC 
годин 

    

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

Організація бухгалтерського обліку та контролю в 

управлінні підприємством 
5 150 Екзамен 

Податкове планування та мінімізація податкових ри-

зиків  
5 150 Екзамен 

Організація і методика аудиту 5 150 Екзамен 

Формування фінансової звітності за міжнародними 

стандартами та її аналіз 
5 150 Екзамен 

Лабораторний практикум "Навчальна бухгалтерія та 

аналітична обробка даних" 
4 120 Залік  

Стратегічний аналіз 5 150 Екзамен 

РАЗОМ БАЗОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ : 29 900 

ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

МАГМАЙНОР 
 (студенти мають обрати вибіркові  навчальні дисципліни із загальноуніверситетського пулу) 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

Навчальна дисципліна за вибором студента 5 150 Залік 

ВСЬОГО МАГМАЙНОР : 20 600 
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Складові освітньо-професійної програми 
Загальна кількість 

Структура, % кредитів 

ЄКTC 
годин 

Пакет 1 

Облік діяльності та управління витратами 

підприємств 
5 150 Екзамен 

Економічний консалтинг в управлінні вартістю 

підприємства 
4 120 Залік  

Пакет 2 

Старт та розвиток власного бізнесу: від оформлення 

до податкового супроводу 
5 150 Екзамен 

Міжнародні стандарти аудиту 4 120 Залік  

Всього за вибірковою складовою: 29 570 

Всього за освітньо-професійною програмою 58 1770 
 

 
   

ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Комплексний тренінг  3 90 ЗВІТ 

Науково-дослідна практика  1 30 ЗВІТ 

Переддипломна практика 8 240 ЗВІТ 

РАЗОМ ЦИКЛ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ : 12 360 
 

 
   

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) 
Курсова робота «Облік діяльності та управління ви-

тратами підприємств» / «Старт та розвиток власного 

бізнесу: від оформлення до податкового супроводу» 

1 30 ЗВІТ 

ВСЬОГО КУРСОВИЙ ПРОЕКТ (РОБОТА) : 12 360 

    

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ 

Дипломна робота 19 570 
Дипломна 

робота 

РАЗОМ ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ : 19 570 
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VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація за спеціальністю здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи та/або атестаційного екзамену (екзаменів). 

 

Вимоги до ква-

ліфікаційної ро-

боти  

(за наявності) 

Харківський національний економічний університет імені Семена Куз-

неця розробляє та затверджує: 

1) положення про екзаменаційну комісію (ЕК); 

2) порядок перевірки кваліфікаційних дипломних робіт на плагіат;  

3) нормативи унікальності текстів кваліфікаційних дипломних робіт.  

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація здійс-

нюється відкрито і гласно. 

Дипломна робота магістра допускається до захисту перед ЕК за умови, 

якщо рівень її унікальності (оригінальності) відповідає нормативу, який 

офіційно затверджений Харківським національним економічним універ-

ситетом імені Семена Кузнеця. 

Вимоги до заключної кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна дипломна робота магістра – це навчально-наукова робота 

студента, яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації 

магістра з обліку і оподаткування для встановлення відповідності отри-

маних здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентнос-

тей) вимогам стандартів вищої освіти. Вона є кваліфікаційним докумен-

том, на підставі якого ЕК визначає рівень теоретичної підготовки випус-

кника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішен-

ня щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу диплома. 

Кваліфікаційна робота (або її реферат) має бути розміщена на офіційно-

му сайті вищого навчального закладу або його підрозділу. 

Вимоги до пуб-

лічного захисту 

(демонстрації) 

(за наявності) 

До захисту магістерської роботи допускаються студенти, які виконали 

всі вимоги навчального плану, пройшли та захистили звіт з проходження 

переддипломної практики (для студентів денної форми навчання), у 

встановлений термін пройшли нормоконтроль.  

Магістрант захищає роботу публічно перед Екзаменаційною комісією, 

яка затверджена наказом ректора університету. Процедура захисту 

включає: 

- оголошення рецензій, відгуку наукового керівника і рішення про до-

пуск роботи до захисту; 

- виступ магістранта; 

- запитання до автора роботи; 

- відповіді магістранта; 

- обговорення на засіданні Екзаменаційної комісії результатів захисту 

робіт; 

- рішення Екзаменаційної комісії про оцінку роботи та присвоєння від-

повідної кваліфікації магістранту. 

Для переконливості та підтвердження висновків та пропозицій доцільно 

підготовити наочний (роздатковий) матеріал: ілюстрації (схеми, діаграми), 

таблиці, а також презентації із використанням мультимедійної техніки. 

Вимоги до ква-

ліфікаційного 

екзамену (екза-

менів)  

Атестаційний екзамен має передбачати оцінювання результатів навчан-

ня, визначених стандартом та цією освітньо-професійною програмою. 



11 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення  

якості вищої освіти 
 

Визначаються відповідно до Європейських стандартів та рекомендацій 

щодо забезпечення якості вищої освіти (ESG) та статті 16 Закону України «Про 

вищу освіту». 

Принципи та 

процедури забез-

печення якості 

освіти 

Принципи забезпечення якості освіти: 

 відповідальність за якість вищої освіти, що надається; 

 забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої осві-

ти, закладів вищої освіти, програм і студентів; 

 забезпечення якості сприяє розвитку культури якості; 

 забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх 

інших стейкхолдерів та суспільства. 

Процедурами забезпечення якості освіти є: 

 розробка стратегії і політики в сфері якості вищої освіти; 

 розробка механізму формування, затвердження, моніторингу та 

періодичного перегляду освітніх програм; 

 розробка системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти, нау-

ково-педагогічних і педагогічних працівників та регулярного оприлю-

днення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб, 

згідно з розробленими та затвердженими правилами. 

 організація підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і нау-

ково-педагогічних працівників; 

 формування необхідних ресурсів для організації освітнього проце-

су, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

 створення та функціонування інформаційних систем для ефектив-

ного управління освітнім процесом; 

 оприлюднення об’єктивної неупередженої інформації про освітні 

програми, ступені вищої освіти та кваліфікації; 

 розробка політики щодо ефективної системи запобігання та вияв-

лення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої 

освіти; 

 інших процедур і заходів. 

Моніторинг та 

періодичний пе-

регляд освітніх 

програм 

Здійснюється моніторинг і періодичний перегляд програм з метою 

забезпечення їх відповідності потребам студентів і суспільства. Моні-

торинг спрямований на безперервне вдосконалення програм. Про 

будь-які дії, заплановані або вжиті як результат перегляду, слід інфо-

рмувати всі зацікавлені сторони. 

Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають 

на меті гарантувати відповідний рівень надання освітніх послуг, а та-

кож створює сприятливе й ефективне навчальне середовище для здо-

бувачів вищої освіти. Це передбачає оцінювання: 

 змісту програми в контексті останніх досліджень у сфері обліку і 

оподаткування, гарантуючи відповідність програми сучасним вимо-

гам; 

 потреб суспільства, що змінюються; 

 навчального навантаження здобувачів вищої освіти, їх досягнень і 

результатів завершення освітньої програми; 



12 

 ефективності процедур оцінювання студентів; 

 очікувань, потреб і задоволеності здобувачів вищої освіти змістом 

та процесом навчання; 

 навчального середовища відповідності меті і змісту програми;  

 якості сервісних послуг для здобувачів вищої освіти. 

Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього 

процесу здобувачів вищої освіти, роботодавців та інших стейкхолде-

рів.  

Щорічне оціню-

вання здобувачів 

вищої освіти 

Оцінювання здобувачів вищої освіти базується на принципах студен-

тоцентрованого навчання та передбачає наступне:  

 оцінювачі (експерти) ознайомлені з існуючими методами прове-

дення тестування та екзаменування і отримують підтримку для розви-

тку власних навичок у цій сфері; 

 критерії та методи оцінювання, а також критерії виставлення оці-

нок 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 враховува-

ти пом’якшувальні обставини; 

 оцінювання здобувачів вищої освіти є послідовним, прозорим та 

проводиться відповідно до встановлених процедур; 

 наявність офіційної процедури розгляду апеляцій здобувачів вищої 

освіти. 

Підвищення 

кваліфікації на-

уково-

педагогічних, 

педагогічних та 

наукових пра-

цівників 

Система підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних 

та наукових працівників розробляється у відповідності до діючої нор-

мативної бази та будується на наступних принципах: 

 обов’язковості та періодичності проходження стажування і підви-

щення кваліфікації; 

 прозорості процедур організації стажування та підвищення квалі-

фікації; 

 моніторингу відповідності змісту програм підвищення кваліфікації 

задачам професійного діяльності; 

 обов’язковості впровадження результатів підвищення кваліфікації в 

наукову та педагогічну діяльність; 

 оприлюднення результатів стажування та підвищення кваліфікації. 

Наявність необ-

хідних ресурсів 

для організації 

освітнього про-

цесу 

Вищі навчальні заклади забезпечують освітній процес необхідними та 

доступними для здобувачів вищої освіти ресурсами (кадровими, ме-

тодичними, 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 різ-

номанітного студентського контингенту (такого як студенти: з досві-

дом, заочної форми навчання, працюючі, іноземні, з особливими пот-

ребами) та принципи студентоцентрованого навчання.  

Внутрішнє забезпечення якості освіти гарантує, що всі необхідні ре-

сурси відповідають цілям навчання, є загальнодоступними, а студенти 

поінформовані про їх наявність. 
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Наявність інфо-

рмаційних сис-

тем для ефекти-

вного управлін-

ня освітнім про-

цесом 

З метою управління освітніми процесами розроблено ефективну полі-

тику в сфері інформаційного менеджменту та відповідну інтегровану 

інформаційну система управління освітнім процесом. Дана система 

передбачає автоматизацію основних функцій управління освітнім 

процесом, зокрема: забезпечення проведення вступної компанії, пла-

нування та організація навчального процесу; доступ до навчальних 

ресурсів; обліку та аналізу успішності здобувачів вищої освіти; адмі-

ністрування основних та допоміжних процесів забезпечення освітньої 

діяльності; моніторинг дотримання стандартів якості; управління 

знаннями та інноваційний менеджмент; управління кадрами та ін. 

Публічність ін-

формації про 

освітні програ-

ми, ступені ви-

щої освіти та 

кваліфікації 

Достовірна, об’єктивна, актуальна, своєчасна та легкодоступна інфор-

мація про діяльність за спеціальністю 071 Облік і оподаткування пуб-

лікується на сайті ХНЕУ ім. С. Кузнеця, включаючи програми для 

потенційних здобувачів вищої освіти, студентів, випускників, інших 

стейкхолдерів і громадськості. 

Надається інформація про освітню діяльність за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування, включаючи програми, критерії відбору на на-

вчання; заплановані результати навчання за цими програмами; квалі-

фікації; процедури навчання, викладання та оцінювання, що викорис-

товуються; прохідні бали та навчальні можливості, доступні для сту-

дентів тощо. 

Запобігання та 

виявлення ака-

демічного плагі-

ату 

Система забезпечення дотримання академічної доброчесності учасни-

ками освітнього процесу, сформована в ХНЕУ ім. С. Кузнеця, базу-

ється на таких принципах: 

• дотримання загальноприйнятих принципів моралі; 

• демонстрація поваги до Конституції і законів України і дотримання 

їхніх норм; 

• повага до всіх учасників освітнього процесу незалежно від їхнього 

світогляду, соціального стану, релігійної та національної приналежно-

сті; 

• дотримання норм законодавства про авторське право; 

• посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень, 

відомостей; 

• самостійне виконання індивідуальних завдань. 

У випадку порушення принципів академічної доброчесності відповід-

ні особи притягуються до відповідальності відповідно до законодавст-

ва та діючих у ХНЕУ ім. С. Кузнеця положень та норм. 

Спеціальні вимоги до зарахування: Набір на спеціальність освітнього рів-

ня «магістр» здійснюється на загальних умовах вступу за результатами фахово-

го випробування з предметів: 

1. "Спеціальність", 

2. "Іноземна мова", 

та з урахуванням середнього балу документа про вищу освіту першого 

(бакалаврського) рівня. 

 

Для успішного засвоєння освітньої програми магістра абітурієнти повинні 

мати вищу освіту першого (бакалаврського) рівня та здібності до оволодіння 

знаннями, уміннями й навичками в галузі загальноекономічних та фахових наук.  
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Ключові результати навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 

магістра: використовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для рішення практичних задач у галузі професійної діяльності; каль-

кулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної інфор-

мації про виробничу діяльність в системі управління витратами підприємства 

 

 

Галузі економіки, в яких фахівець ступеню «магістр» спеціальності 

071 Облік і аудит здатен до роботи (за Державним класифікатором  

видів економічної діяльності ДК 009:2010) 

 
Код  Назва  NACE 

(Rev. 

1.1)  

ISIC 

(Rev. 4)  

63.9  Надання інших інформаційних послуг     639  

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; кон-

сультування з питань оподаткування  

74.12  6920  

64.19  Інші види грошового посередництва  65.12  6419  

70.22  Консультування з питань комерційної діяльності й керу-

вання  

05.01*  7020*  

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспі-

льних і гуманітарних наук 

73.10* 

73.20* 

7220 

7220 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. 63.40*  7490*  

84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню еконо-

мічної діяльності 

75.13* 8413 

 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець  

ступеню «магістр» спеціальності 071 Облік і оподаткування 

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010) 
 

Код КП Професійна назва роботи 
2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)  

Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)  

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)  

Аудитор  

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)  

Бухгалтер-експерт  

Бухгалтер-ревізор  

Екологічний аудитор  

Консультант з податків і зборів  
2419.3 Спеціаліст-бухгалтер  
2441.2  Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності  

Економіст з податків і зборів  

Економіст з фінансової роботи  

Економічний радник  

Консультант з економічних питань  
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VIII. Перелік нормативних документів, 

на яких базується освітньо-професійна програма 

 

Згідно статті 32 п. 1 Закону України «Про вищу освіту» Харківський на-

ціональний економічний університет імені Семена Кузнеця проводить підгото-

вку бакалаврів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Діяльність вищого навчального закладу провадиться на принципах: 

1) автономії та самоврядування; 

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника 

(засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, 

до сфери управління яких належить вищий навчальний заклад, органів управ-

ління вищого 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). 

 

Перелік використаних джерел 

 

1. ESG [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

2. ISCED (МСКО) 2011 [Електронний ресурс]. – режим доступу:  

http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-

2013.pdf 

4. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс]. – режим дос-

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

5. Класифікатор професій (КП) станом на 01.10.2015 р. [Електронний ре-

сурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/res/spravochniki/klassifikprofessiy.aspx 

6. Класифікація видів економічної діяльності: національний класифіка-

тор України КВЕД 009:2010 [Електронний ресурс]. – режим доступу: 

http://dtkt.com.ua/show/0sid0177.html 

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти: 

Схвалено сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти 

і науки України протокол від 29.03.2016 № 3 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://mon.gov.ua/  

8. Національна рамка кваліфікацій: Додаток до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 [Електронний ресурс]. – режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF 

9. Про затвердження зміни до національного класифікатора України ДК 

003-2010: наказ Мінекономрозвитку України від 02.09.2015 р. № 1084 [Елект-

ронний ресурс]. – режим доступу: 

http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508 

10. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=272508


16 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [Електронний ресурс]. – режим досту-

пу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

11. 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: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми):   _______________  С. В. Лабунська 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Таблиця 1 

Матриця відповідності компетентностей випускника за  

спеціальністю 071 Облік і оподаткування та компетентностей за НРК 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автономія 

та відпові-

дальність 

Загальні компетентності 

ЗК.1. Здатність навчатися та постійно підвищувати 

свій загальнокультурний і професійний рівень, са-

мостійно освоювати нові методи роботи, розвивати 

набуті знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління. 

+ + + + 

ЗК.2. Здатність до науково-дослідної та аналітич-

ної роботи, інноваційної діяльності з метою отри-

мання нових знань та їх використання для експерт-

ної оцінки господарських ситуацій і прийняття 

управлінських рішень. 

+ + + + 

ЗК.3. Здатність володіти інструментальними 

засобами дослідження, отримання, зберігання, 

обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених 

завдань. 

+ + + + 

ЗК.4. Здатність вільно володіти іноземною мо-

вою професійного  спілкування, як інструмен-

том підвищення свого фахового та особистісно-

го рівня. 

+ + + + 

ЗК.5. Здатність застосовувати навички публіч-

них ділових і наукових комунікацій з викорис-

танням інформаційних технологій за для вирі-

шення комунікативних завдань 

+ + + + 

ЗК.6. Здатність працювати самостійно і в ко-

манді з використанням креативних підходів та 

налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжо-

собистісні взаємодії при вирішенні поставлених 

завдань, а також здатність до розширення про-

філю своєї професійної діяльності. 

+ + + + 

ЗК.7. Здатність до педагогічної діяльності з 

використанням інноваційних освітніх техноло-

гій. 

+ + + + 

ЗК.8. Здатність бути критичним та самокрити-

чним, нести відповідальність за наслідки при-

йнятих організаційно-управлінських рішень. 

+ + + + 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК.1. Здатність організовувати обліковий про-

цес та регламентувати діяльність його виконав-

ців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

+ + + + 

СК.2. Здатність підготовки та використання облі-

кової інформації як основи для прийняття обґрун-
+ + + + 
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Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння 
Комуні-

кація 

Автономія 

та відпові-

дальність 

тованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством, впроваджувати полі-

тику підвищення ефективності  результативності 

та соціальної відповідальності бізнесу. 

СК.3. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері  діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору 

+ + + + 

СК.4. Вміння застосовувати теоретичні засади, 

методичні підходи і практичні навички щодо 

організації податкових розрахунків за різними 

системами оподаткування. 

+ + + + 

СК.5. Здатність до пізнання теоретичних, мето-

дичних та практичних положень контрольного 

процесу та застосування міжнародних стандар-

тів контролю якості, аудиту, огляду, іншого на-

дання впевненості та супутніх послуг з дотри-

манням вимог професійної етики.  

+ + + + 

СК.6. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

+ + + + 

СК.7. Здатність проводити наукові дослідження 

з метою вирішення актуальних проблеми теорії, 

методики, організації та практики обліку, ауди-

ту, аналізу, контролю та оподаткування 

+ + + + 

СК.8. Здатність застосовувати методи і методи-

ки аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації 

+ + + + 

СК.9. Здатність формулювати завдання, розроб-

ляти методики та впроваджувати сучасні мето-

ди фінансового та управлінського обліку,  ана-

лізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства 

+ + + + 

СК.10. Здатність здійснювати діяльність з кон-

сультування власників, менеджменту підприєм-

ства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподатку-

вання. 

+ + + + 

СК.11. Здатність використовувати спеціалізова-

ні інформаційні системи і комп’ютерні техноло-

гії для рішення практичних задач у галузі про-

фесійної діяльності 

+ + + + 

СК12. Здатність калькулювання собівартості 

продукції та формування обліково-аналітичної 

інформації про виробничу діяльність в системі 

управління витратами підприємства 

+ + + + 
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ДОДАТОК Б 

Таблиця 2 

Матриця відповідності компетентностей та результатів навчання за спеціальністю  

071 Облік і оподаткування, освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 
 

Програмні результати навчання 

  

Компетентності 

Інтег-

ральна 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0
 

С
К

.1
1
 

С
К

.1
2
 

РН.1 Демонструвати особистісний розвиток 

та застосовувати набуті знання у професійній 

сфері 

+ + + +  + + + +             

РН.2 Організовувати власну науково-

дослідну та обліково-аналітичну роботи в кон-

тексті вирішення завдань професійної діяль-

ності у сфері обліку, аналізу, контролю, ауди-

ту та оподаткування 

+ + + +  + +  +             

РН.3 Демонструвати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій задля вирі-

шення комунікативних завдань державною та 

іноземними мовами 

+ + + + + + + + +             

РН.4 Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, організовувати власну діяльність та 

діяльність групи осіб при вирішенні завдань 

професійної діяльності та особистісного роз-

витку 

+ + + +  + + + +             

РН.5. Організовувати функціонування та 

розвиток системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуван-

ням потреб менеджменту суб’єктів господа-

рювання 

+         + + + +         

РН.6. Демонструвати знання теорії, методи-

ки, організації  і  практики формування 

облікової інформації для сучасних і потен-

ційних потреб управління суб’єктами гос-

+         + + + +         
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Програмні результати навчання 

  

Компетентності 

Інтег-

ральна 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0
 

С
К

.1
1
 

С
К

.1
2
 

подарювання 
РН.7. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та демонструвати 

вміння застосовувати методики підготовки і 

надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання 

+         + + + +         

РН.8. Обґрунтовувати порядок реалізації 

адміністративно-управлінських функцій у 

сфері  діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

+         + + + + + +       

РН.9. Демонструвати знання податкового зако-

нодавства, вміння обґрунтовувати вибір опти-

мальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання, здійснювати податко-

ві розрахунки та формувати податкову звітність. 

+            + + + +      

РН.10. Використовувати знання з міжнарод-

них стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супу-

тніх послуг з дотриманням вимог професій-

ної етики в професійній діяльності. 

+         + + + + + + + +     

РН.11. Демонструвати знання щодо теорети-

чних, методичних та практичних положень 

контрольного процесу, розробляти та оціню-

вати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

+               + + +    

РН.12. Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними стандарта-

ми для суб’єктів господарювання та їх 

об’єднань, оприлюднювати й використову-

вати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

+         + + + + + + + +     
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Програмні результати навчання 

  

Компетентності 

Інтег-

ральна 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0
 

С
К

.1
1
 

С
К

.1
2
 

РН.13. Демонструвати вміння розробки внут-

рішньофірмових стандартів і  форм управлін-

ської та іншої  звітності суб’єктів господарю-

вання 

+         + + + +         

РН.14. Демонструвати вміння застосовувати 

наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування 

та імплементувати їх у професійну діяль-

ність та господарську практику. 

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

РН.15. Ідентифікувати та здійснювати аналіз 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають 

вплив на стратегію діяльності суб’єктів гос-

подарювання та визначають їх економічну 

поведінку. 

+               + + + +   

РН.16. Аналізувати фінансові та нефінансові 

дані для формування релевантної інформації 

в цілях прийняття управлінських рішень. 

+               + + + +   

РН.17. Визначати поточний і майбутній фі-

нансовий стан суб’єкта господарювання, його 

фінансові результати, грошові потоки, вико-

ристовуючи сучасні техніки аналізу. 

+              + + + + + + + 

РН.18. Готувати й обґрунтовувати висновки 

за для консультування власників, менедж-

менту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації   у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

+         + + + +       + + 

РН.19. Визначати інформаційні потреби кори-

стувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, демонструвати навички на-

дання консультацій управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової ін-

формації 

+         + + + +         
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Програмні результати навчання 

  

Компетентності 

Інтег-

ральна 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

.1
 

З
К

.2
 

З
К

.3
 

З
К

.4
 

З
К

.5
 

З
К

.6
 

З
К

.7
 

З
К

.8
 

С
К

.1
 

С
К

.2
 

С
К

.3
 

С
К

.4
 

С
К

.5
 

С
К

.6
 

С
К

.7
 

С
К

.8
 

С
К

.9
 

С
К

.1
0
 

С
К

.1
1
 

С
К

.1
2
 

РН.20. Обґрунтовувати вибір і порядок за-

стосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управ-

лінських рішень з метою їх оптимізації. 

+             + + + +     

РН.21. Обґрунтовувати інноваційні підходи 

щодо інформаційного забезпечення системи 

контролю за використанням ресурсного по-

тенціалу з урахуванням стратегії розвитку 

бізнесу 

+              + + + +    

РН.22. Розуміти порядок організації форму-

вання інформації за стадіями облікового 

процесу, управління якістю обліку і контро-

лю з урахуванням професійного судження 

+               + + + +   

РН.23. Демонструвати знання основних вимог 

до відображення в обліку виробничих  опера-

цій та діяльності підприємства 

                   + + 

РН. 24. Розробляти  ефективні рішення щодо 

управління витратами виробничого підпри-

ємства з використанням економіко-матема-

тичних методів 

+                   + + 

 

 

 

 

Керівник проектної групи 

(гарант освітньої програми):   _______________  С. В. Лабунська 

 


