
І. Преамбула 

ОПП  “Облік  і  правове  забезпечення  агропромислового  бізнесу” за
спеціальністю  071  “Облік  і  оподаткування”  для  підготовки  здобувачів  вищої
освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  містить  обсяг  кредитів  ЄКТС,
необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня  вищої  освіти;  перелік
компетентностей  випускника;  нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої
освіти,  сформульований  у  термінах  результатів  навчання;  форми  атестації
здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти.

ІІ. Загальна характеристика

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень
Ступінь вищої освіти Магістр
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Освітня кваліфікація Магістр обліку і оподаткування

Кваліфікація в 

дипломі

Магістр з  обліку і оподаткування

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,  педагогічної діяльності  та  у  процесі
досліджень  з  обліку,  аналізу,  контролю,  аудиту,
оподаткування, що характеризуються невизначеністю
умов і вимог.

- теоретичний  зміст  предметної  області  полягає  у
поглибленому  вивченні  досягнень  світової  науки,
практики,  культури  та  професійної  етики,  сучасній
методології досліджень та педагогічної діяльності для
вивчення соціально-економічних  явищ,  процесів,
проблем  під  час  розроблення  концепції  та  стратегії
обліку, аудиту, оподаткування,  формування  звітності
відповідно  до  вимог  національних  та  міжнародних
стандартів  та  обліково-аналітичної  інформації  в
системі управління;



- методи, методики та технології: загальнонаукові
та  спеціальні  методи  під  час  досліджень
закономірностей  функціонування  сучасної  економіки
на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи
для  вирішення  економічних  проблем  і  завдань
управління  та інноваційні  методи,  методики,
технології  організації  обліку,  контролю,  аудиту,
аналізу та оподаткування;

-  інструменти  та  обладнання:  прогресивні
інформаційні  системи  і  технології,  методичний
інструментарій для організації та моделювання обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Академічні  права

випускників

Здобуття  вищої  освіти  на  третьому  (освітньо-
науковому) рівні.

ІІІ  Обсяг  кредитів  ЄКТС,  необхідний  для  здобуття  відповідного  ступеня

вищої освіти

Обсяг  освітньої

програми магістр

90 кредитів ЄКТС / 1 рік 6 місяців

ІV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна

компетентність

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

Загальні

компетентності

(ЗК)

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

2. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та
інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та
їх  використання  для  експертної  оцінки  господарських
ситуацій і прийняття управлінських рішень.

3. Здатність  працювати  самостійно  і  в  команді  з
використанням  креативних  підходів,  налагоджувати
комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час
вирішення  поставлених  завдань,  а  також  здатність  до
розширення профілю своєї професійної діяльності.

4. Здатність  здійснювати   педагогічну  діяльність  з
використанням інноваційних освітніх технологій.

5. Здатність бути критичним та самокритичним, нести
відповідальність  за  наслідки  прийнятих  організаційно-



управлінських рішень.
6.  Здатність  володіти  інструментальними  засобами

дослідження,  отримання,  зберігання,  обробки  обліково-
аналітичної  інформації  та  застосовувати  їх  під  час
вирішення поставлених завдань.

7. Здатність застосовувати навички публічних ділових і
наукових  комунікацій  з  використанням  інформаційних
технологій задля вирішення поставлених завдань.

Спеціальні (фахові,

предметні)

компетентності

(СК)

1. Здатність  формувати  та  використовувати  облікову
інформацію для  прийняття  обґрунтованих  управлінських
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях
підвищення ефективності,  результативності  та  соціальної
відповідальності бізнесу.
2. Здатність  організовувати  обліковий  процес  та

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності
з вимогами менеджменту підприємства.
3. Здатність  застосовувати  теоретичні,  методичні  і

практичні  підходи  щодо  організації  обліку,  контролю,
планування та оптимізації податкових розрахунків.
4. Вміння  формувати  фінансову  звітність  за

міжнародними  стандартами,  інтерпретувати,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію
для прийняття управлінських рішень.
5. Здатність  застосовувати  методи  і  методики

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту
з урахуванням стратегії  розвитку підприємства в умовах
невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
6. Здатність  використовувати  міжнародні  стандарти

контролю  якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання
впевненості  та  супутніх  послуг  з  дотриманням  вимог
професійної етики в процесі практичної діяльності.
7. Здатність  формулювати  завдання,  удосконалювати

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та
управлінського  обліку,  аналізу,аудиту  і  оподаткування  у
відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
8. Здатність  виконувати  адміністративно-управлінські

функції  у  сфері  діяльності  суб’єктів  господарювання,
органів державного сектору.
9. Здатність  здійснювати  діяльність  з  консультування

власників,  менеджменту  підприємства  та  інших
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування.
10.Здатність  проводити  наукові  дослідження  з  метою

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації
та  практики  обліку,  аудиту,  аналізу,  контролю,



оподаткування та правового забезпечення діяльності.
11. Здатність  окреслювати  сфери  застосування
бюджетування  і  контролінгу,  визначати  параметри
організації бюджетного процесу і системи конролінгу  та
застосовувати  методичний  інструментарій  бюджетування,
оперативного  і  стратегічного  контролінгу, орієнтовані  на
прийняття  обґрунтованих  управлінських  рішень  у
агропромисловому бізнесі. 
12. Здатність  дотримуватися  вимог  соціальних  та
правових  норм і  орієнтуватися  у  системі  суспільно-
економічних  заходів,  спрямованих  на  матеріальне
забезпечення  населення  від  соціальних  ризиків  та
володіння  механізмом  компенсації  шкоди,  зниження  або
запобігання  їх  дії  для  забезпечення  встановлених
соціальних  стандартів  життя  в  умовах  дії  соціальних
ризиків,  здійснювати  соціальний  захист  інтересів
колективу та окремих працівників.
13.  Здатність  аналізувати,  ідентифікувати  переваги,
проблеми,  потенційні  зовнішні  та  внутрішні  загрози
діяльності  агропромислового  підприємства,  здійснювати
оцінку  рівня  його  економічної  безпеки,  проектувати  та
організовувати  обліково-аналітичну  діяльність  задля
забезпечення  стійкого  функціонування  та  розширеного
відтворення агропромислового  бізнесу.
14.  Здатність  здійснювати  електронний  документообіг  і
використовувати  управлінські  інформаційні  системи  та
комп’ютерні технології для вирішення практичних завдань
у  галузі  професійної  діяльності (обліку,  аналізу,  аудиту,
оподаткування  та  правового  забезпечення  підприємств
агропромислового виробництва).
15.  Здатність  до  володіння  нормами  права  і  вміння
визначати  відповідність  дій  учасників  економічних
процесів  вимогам  чинного  законодавства,  застосування
правових знань у професійній діяльності, до моніторингу,
аналізування  та  тлумачення  норм права,  законодавчих та
нормативно-правових актів у сфері обліку, оподаткування,
функціонування  агропромислового  бізнесу  та  вміння
складати юридичні та інші документи на підставі чинного
законодавства.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти 

Програмні результати навчання

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8


1. Вміти  проектувати,  планувати  і  проводити  пошукові  і  розвідувальні
роботи,  здійснювати  їх  інформаційне,  методичне,  матеріальне,  фінансове  та
кадрове забезпечення.

2. Володіти  інноваційними  технологіями,  обґрунтовувати  вибір  та
пояснювати  застосовування  нової  методики  підготовки  і  надання  облікової
інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;

3. 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.

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

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

6. Визначати  інформаційні  потреби  користувачів  облікової  інформації  в
управлінні  підприємством,  надавати  консультації  управлінському  персоналу
суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

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

8. 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.

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

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

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

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

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

14. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної
інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

15. Обґрунтовувати  порядок  реалізації  адміністративно-управлінських
функцій  у  сфері   діяльності  суб’єктів  господарювання,  органів  державного
сектору.

16. Обґрунтовувати  інноваційні  підходи  до  інформаційного  забезпечення
системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання
та міжнародних компаній з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.



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

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

19. Визначати  поточний  і  майбутній  фінансовий  стан  суб’єкта
господарювання,  його  фінансові  результати,  грошові  потоки,  використовуючи
сучасні техніки аналізу.

20. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників,
що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та визначають
їх економічну поведінку.

21.  Формулювати  стратегічні  і  тактичні  цілі  розвитку  підприємства,
ефективно  реалізовувати  облікову  політику  для  їх  досягнення.  Здійснювати
податкове  планування,  бюджетування,  оперативний  та  стратегічний  контролінг,
виконувати аналітичні розрахунки для обґрунтування управлінських рішень щодо
підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового бізнесу.

22.  Застосовувати  у  професійній  діяльності  знання  щодо  соціальної
відповідальності  та  соціально-правового  забезпечення  функціонування
підприємств  агропромислового  бізнесу,  здійснювати  захист  прав  працівників
аграрних підприємств та практичну роботу у сфері соціального захисту, вільно
орієнтуватись в нормативно-правовій базі.

23. Оцінювати рівень зовнішніх та внутрішніх загроз та ризиків діяльності,
виявляти  й  аналізувати  фактори  їх  формування  та  розробляти  заходи  щодо
протидії.  Вміти  організовувати  обліково-аналітичне  забезпечення  системи
економічної безпеки агропромислового підприємства.

24. Використовувати управлінські інформаційні системи і технології у сфері
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, знати основи побудови і функціонування
інформаційних  систем  обліку  та  сучасних  інформаційних  технологій,  вміти
працювати з інформаційною базою, використовувати сучасні програмні засоби для
автоматизованого  розв’язання  задач  бухгалтерського  обліку  підприємства
агропромислового бізнесу.

25.  Знати  і  застосовувати  норми  права,  які  регулюють  відносини,  що
виникають  у  процесі  організації  та  функціонування  агропромислового  бізнесу,
пов’язаного із виробництвом, переробкою та реалізацією сільгосппродукції. 



VІ. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Форми  атестації  здобувачів
вищої освіти

Атестація здобувачів вищої освіти за ОПП “Облік
і  правове  забезпечення  агропромислового
бізнесу” зі  спеціальності  071  “Облік  і
оподаткування” здійснюється у формі публічного
захисту  кваліфікаційної  (магістерської)  роботи.
Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Вимоги  до  кваліфікаційної
роботи 

Кваліфікаційна  (магістерська)  робота  є
самостійним  дослідженням  студента  і
обов’язково  перевіряється  на  плагіат.  Закінчена
робота  оприлюднюється  на  офіційному  сайті
ТНЕУ.

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти

У ВНЗ повинна функціонувати система забезпечення вищим навчальним
закладом 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  офіційному  веб-сайті  вищого
навчального закладу, 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.
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1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ОПП  “Облік  і  правове  забезпечення  агропромислового  бізнесу” за
спеціальністю  071  “Облік  і  оподаткування”  для  підготовки  здобувачів  вищої
освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  є  нормативним  документом  ТНЕУ, в
якому визначається сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності.

ОПП  “Облік  і  правове  забезпечення  агропромислового  бізнесу” за
спеціальністю  071  “Облік  і  оподаткування” для  підготовки  здобувачів  вищої
освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  визначає  такі  вимоги  до  освітньої
програми:

 обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
вищої освіти;

 перелік компетентностей випускника;
 нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти,

сформульований у термінах результатів навчання;
 форми атестації здобувачів вищої освіти;
 вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої

освіти.
Матриця відповідності ом компетентностей дескрипторам НРК та матриця

відповідності результатів навчання та компетентностей представлені в Таблицях 1
і 2.

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-%20guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-%20guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF


Таблиця 1
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація Автономія та
відповідальність

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

+ + + +

 2. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну 
діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для 
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських 
рішень.

+ +
+ +

 3.  Здатність  працювати  самостійно  і  в  команді  з  використанням
креативних  підходів,  налагоджувати  комунікаційні  зв’язки  та
міжособистісні  взаємодії  під  час  вирішення  поставлених  завдань,  а
також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.

+ + + +

4.  Здатність  здійснювати   педагогічну  діяльність  з  використанням
інноваційних освітніх технологій.

+
+ + +

5. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність
за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень. + + + +

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



 7.  Здатність  застосовувати  навички  публічних  ділових  і  наукових
комунікацій  з  використанням  інформаційних  технологій  задля
вирішення поставлених завдань. 

+ + + +

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

+ + + +

2.  Здатність  організовувати  обліковий  процес  та  регламентувати
діяльність  його виконавців  у  відповідності  з  вимогами менеджменту
підприємства.

+ + + +

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

+ + + +

4.  Вміння  формувати  фінансову  звітність  за  міжнародними
стандартами,  інтерпретувати,  оприлюднювати  й  використовувати
відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

+ + +

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

+ + + +

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

+ + + +

7.  Здатність  формулювати  завдання,  удосконалювати  методики  та
впроваджувати  сучасні  методи фінансового та  управлінського обліку,
аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями
підприємства.

+ + + +

8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції  у сфері
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

+ + + +

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

+ + + +



10.  Здатність  проводити  наукові  дослідження  з  метою  вирішення
актуальних  завдань  теорії,  методики,  організації  та  практики  обліку,
аудиту,  аналізу,  контролю,  оподаткування,  оприлюднювати  їх
результати.

+ + + +

11.  Здатність  окреслювати  сфери  застосування
бюджетування і контролінгу, визначати параметри організації
бюджетного процесу і системи конролінгу та застосовувати
методичний  інструментарій  бюджетування,  оперативного  і
стратегічного  контролінгу,  орієнтовані  на  прийняття
обґрунтованих  управлінських  рішень  у  агропромисловому
бізнесі. 

+ + + +

12.Здатність  дотримуватися  вимог  соціальних  та  правових
норм і  орієнтуватися  у  системі  суспільно-економічних
заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення населення
від соціальних ризиків та володіння механізмом компенсації
шкоди,  зниження  або  запобігання  їх  дії  для  забезпечення
встановлених  соціальних  стандартів  життя  в  умовах  дії
соціальних ризиків, здійснювати соціальний захист інтересів
колективу та окремих працівників.

+ + + +

13. Здатність  аналізувати,  ідентифікувати  переваги,
проблеми,  потенційні  зовнішні  та  внутрішні  загрози
діяльності  агропромислового  підприємства,  здійснювати
оцінку  рівня  його  економічної  безпеки,  проектувати  та
організовувати  обліково-аналітичну  діяльність  задля
забезпечення  стійкого  функціонування  та  розширеного
відтворення агропромислового  бізнесу.

+ + + +

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8


14.  Здатність  здійснювати  електронний  документообіг  і
використовувати  управлінські  інформаційні  системи  та
комп’ютерні технології для вирішення практичних завдань у
галузі  професійної  діяльності (обліку,  аналізу,  аудиту,
оподаткування  та  правового  забезпечення  підприємств
агропромислового виробництва).

+ + + +

15. Здатність до володіння нормами права і вміння визначати
відповідність  дій  учасників  економічних  процесів  вимогам
чинного  законодавства,  застосування  правових  знань  у
професійній  діяльності,  до  моніторингу,  аналізування  та
тлумачення  норм  права,  законодавчих  та  нормативно-
правових  актів  у  сфері  обліку,  оподаткування,
функціонування  агропромислового  бізнесу  та  вміння
складати  юридичні  та  інші  документи  на  підставі  чинного
законодавства.

+ + + +



Таблиця 2
Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей

Програмні результати навчання

Компетентності
Інтегральна
компетент

ність

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Вміти  проектувати,
планувати  і  проводити
пошукові  і  розвідувальні
роботи,  здійснювати  їх
інформаційне,  методичне,
матеріальне,  фінансове  та
кадрове забезпечення.

+ +

2. Володіти  інноваційними
технологіями,
обґрунтовувати  вибір  та
пояснювати застосовування
нової  методики підготовки
і  надання  облікової
інформації  для  потреб
управління  суб’єктом
господарювання;

+ +

3. 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.

+
+

4. Застосовувати  наукові
методи досліджень у сфері
обліку,  аудиту,  аналізу,
контролю та оподаткування

+
+



та  імплементувати  їх  у
професійну  діяльність  та
господарську практику.
5. Обґрунтовувати  вибір  і
порядок  застосування
управлінських
інформаційних  технологій
для  обліку,  аналізу,  аудиту
та оподаткування в системі
прийняття  управлінських
рішень  з  метою  їх
оптимізації.

+ +

6. Визначати  інформаційні
потреби  користувачів
облікової  інформації  в
управлінні  підприємством,
надавати  консультації
управлінському  персоналу
суб’єкта  господарювання
щодо облікової інформації;

+
+

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

+
+

8. 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.

+
+

9. Уміти  організовувати, +



розвивати,  моделювати
системи  обліку  і
координувати  діяльність
облікового  персоналу  з
урахуванням  потреб
менеджменту  суб’єктів
господарювання;

+

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

+
+

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

+
+

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

+ +

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

+
+



професійної етики.
14. Аналізувати
фінансові  та  нефінансові
дані  для  формування
релевантної  інформації  в
цілях  прийняття
управлінських рішень.

+
+

15. Обґрунтовувати
порядок  реалізації
адміністративно-
управлінських  функцій  у
сфері  діяльності суб’єктів
господарювання,  органів
державного сектору.

+ +

16. Обґрунтовувати
інноваційні  підходи  до
інформаційного
забезпечення  системи
контролю  використання
ресурсного  потенціалу
суб’єктів  господарювання
та міжнародних компаній з
урахуванням  стратегії
розвитку бізнесу.

+
+

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

+
+

18. Знати  теоретичні,
методичні  та  практичні
положення  контрольного
процесу,  розробляти  та

+
+



оцінювати  ефективність
системи  контролю
суб’єктів господарювання.
19. Визначати
поточний  і  майбутній
фінансовий  стан  суб’єкта
господарювання,  його
фінансові  результати,
грошові  потоки,
використовуючи  сучасні
техніки аналізу.

+
+

20. Ідентифікувати  та
здійснювати  аналіз
внутрішніх  та  зовнішніх
чинників, що мають вплив
на  стратегію  діяльності
суб’єктів  господарювання
та  визначають  їх
економічну поведінку

+
+

21 Формулювати стратегічні
і  тактичні  цілі  розвитку
підприємства,  ефективно
реалізовувати  облікову
політику для  їх  досягнення.
Здійснювати  податкове
планування,  бюджетування,
оперативний та стратегічний
контролінг,  виконувати
аналітичні  розрахунки  для
обґрунтування
управлінських  рішень  щодо
підвищення  ефективності
діяльності  підприємств
агропромислового бізнесу.

+
+

22. Застосовувати у 
професійній діяльності 
знання щодо соціальної 
відповідальності та 



соціально-правового 
забезпечення 
функціонування підприємств
агропромислового бізнесу, 
здійснювати захист прав 
працівників аграрних 
підприємств та практичну 
роботу у сфері соціального 
захисту, вільно 
орієнтуватись в нормативно-
правовій базі.

+ +

23. Оцінювати рівень 
зовнішніх та внутрішніх 
загроз та ризиків діяльності, 
виявляти й аналізувати 
фактори їх формування та 
розробляти заходи щодо 
протидії. Вміти 
організовувати обліково-
аналітичне забезпечення 
системи економічної безпеки
агропромислового 
підприємства.

+ +

24. Використовувати 
управлінські інформаційні 
системи і технології у сфері 
обліку, аналізу, аудиту та 
оподаткування, знати основи
побудови і функціонування 
інформаційних систем 
обліку та сучасних 
інформаційних технологій, 
вміти працювати з 
інформаційною базою, 
використовувати сучасні 
програмні засоби для 
автоматизованого 
розв’язання задач 

+
+



бухгалтерського обліку 
підприємства 
агропромислового бізнесу.
25. Знати і застосовувати 
норми права, які регулюють 
відносини, що виникають у 
процесі організації та 
функціонування 
агропромислового бізнесу, 
пов’язаного із 
виробництвом, переробкою 
та реалізацією 
сільгосппродукції.  

+ +


