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Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) Акредитаційна комісія
України Ліцензія Серія АЕ № 636077 від 10.03.2015 р. Сертифікат НД-IV № 1157998 від 02
липня 2013 р. Термін дії 01.07.2018 р.____________________________________
Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності)
сертифікат
бухгалтерів – Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА). Забезпечує право
одночасної участі студентів у програмі АССА ACCELERATE з можливістю безкоштовного
отримання перезаліків за 9 екзаменами (паперами) професійної схеми АССА, пільгові умови
реєстрації та членства у АССА
Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання бакалавр, спеціаліст, магістр
Компетентності, якими
повинен оволодіти здобувач
Здатність бути критичним та
самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику

Програмні результати навчання

Найменування навчальних
дисциплін, практик

I. Цикл загальної підготовки
Здатність
застосовувати УБС-студія «Управління
знання
при
розробці
та людськими ресурсами»
впровадженні
інновацій,
вирішенні складних проблем у
професійній
діяльності,
враховуючи взаємозв’язок і
взаємодію з іншими сферами
діяльності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
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та/або
асиметричності
інформації
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність
оцінювати
фінансово-економічний
стан
суб’єктів
господарювання;
обчислювати
резерви
підвищення рівня ефективності
їх
функціонування
у
внутрішньому та зовнішньому
середовищах
з
метою
прогнозування розвитку на
майбутнє,
розв’язування
економічних
проблем
і
формування на цій основі
релевантних
управлінських
рішень
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування

впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
застосовувати
знання принципів розробки та
впровадження
раціональних
форм організаційної структури
управління
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність
виявляти
і
вирішувати етичні проблеми,
ґрунтуючись на принципах
професійної
етики
та
корпоративної
соціальної
відповідальності
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем

2

Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
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Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність вільно володіти
іноземною
мовою
професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового
та
особистісного рівня
Здатність
володіти
інструментальними засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліковоаналітичної
інформації
та
застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
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дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення

Здатність
нести Професійна іноземна мова
відповідальність за розвиток та міжнародні бізнеспрофесійних
знань
та комунікації (рівень С)
демонструвати вправність у
володінні іноземною діловою
мовою
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності

5

ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог

Здатність продемонструвати Глобальна економіка
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
застосовувати
знання принципів розробки та
впровадження
раціональних
форм організаційної структури
управління
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
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професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність бути критичним та
самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з

Здатність
застосовувати Фінансовий менеджмент
знання
при
розробці
та (Financial management (F9
впровадженні
інновацій, – ACCA)
вирішенні складних проблем у
професійній
діяльності,
враховуючи взаємозв’язок і
взаємодію з іншими сферами
діяльності
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використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність
оцінювати
фінансово-економічний
стан
суб’єктів
господарювання;
обчислювати
резерви
підвищення рівня ефективності
їх
функціонування
у
внутрішньому та зовнішньому
середовищах
з
метою
прогнозування розвитку на
майбутнє,
розв’язування
економічних
проблем
і
формування на цій основі
релевантних
управлінських
рішень
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,

Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність продемонструвати
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
застосовувати
знання принципів розробки та
впровадження
раціональних
форм організаційної структури
управління
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність
виявляти
і
вирішувати етичні проблеми,
ґрунтуючись на принципах
професійної
етики
та
корпоративної
соціальної
відповідальності
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
Здатність працювати з базами
наукових джерел, обробляти,
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аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх

аналізувати та синтезувати
отриману інформацію
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
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рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність вільно володіти
іноземною
мовою
професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового
та
особистісного рівня
Здатність
володіти
інструментальними засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліковоаналітичної
інформації
та
застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
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обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
II. Цикл професійної підготовки
Здатність
організовувати
Здатність проводити наукові Організація
обліковий
процес
та дослідження з питань обліку бухгалтерського обліку
регламентувати діяльність його контролю, аудиту, аналізу та
виконавців у відповідності з оподаткування індивідуально
вимогами
менеджменту або в складі команди, що
підприємства
вимагає
достатнього
рівня
Здатність
виконувати знань методології, опрацювання
адміністративно-управлінські
наукових
джерел,
аналізу
функції у сфері
діяльності якісних та кількісних даних,
суб’єктів
господарювання, усіх видів звітності
органів державного сектору
Здатність продемонструвати
Здатність
фахово знання
нормативно-правової
організовувати та проводити бази для організації процесів
кабінетні та польові етапи управління у сфері професійної
емпіричного дослідження з діяльності
обліку, контролю і аудиту,
Здатність продемонструвати
аналізу
широкий спектр пізнавальних
Здатність проводити наукові та інтелектуальних навичок з
дослідження
з
метою формування, поліпшення та
вирішення
актуальних впровадження інформаційного
проблеми теорії, методики, забезпечення
управління
організації та практики обліку, діяльністю
суб’єктів
контролю, аудиту, аналізу та господарювання
оподаткування
Здатність
застосовувати
Здатність проводити наукові знання принципів розробки та
дослідження
з
метою впровадження
раціональних
вирішення актуальних проблем форм організаційної структури
організації та практики обліку, управління
контролю, аудиту, аналізу та
Здатність
ефективно
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оподаткування
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,

працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність
виявляти
і
вирішувати етичні проблеми,
ґрунтуючись на принципах
професійної
етики
та
корпоративної
соціальної
відповідальності
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
Здатність працювати з базами
наукових джерел, обробляти,
аналізувати та синтезувати
отриману інформацію
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
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оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність вільно володіти
іноземною
мовою
професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового
та
особистісного рівня
Здатність
володіти
інструментальними засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліковоаналітичної
інформації
та
застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань
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Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
до
науководослідної
та
аналітичної
роботи, інноваційної діяльності
з метою отримання нових знань
та
їх
використання
для
експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття
управлінських
рішень
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх

Здатність продемонструвати Фінансова звітність
систематичне
розуміння (Financial reporting (F7 –
професійних знань у плануванні ACCA)
та прогнозуванні діяльності
суб’єктів
господарювання
шляхом проведення розрахунку
їх
основних
економічних
показників на основі даних
звітності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
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рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем

вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання
нормативно-правової
бази для організації процесів
управління у сфері професійної
діяльності
Здатність продемонструвати
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність володіти навичками
роботи
з
комп’ютером,
використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
Здатність працювати з базами
наукових джерел, обробляти,
аналізувати та синтезувати
отриману інформацію
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
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організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати

пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
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програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
до
науководослідної
та
аналітичної
роботи, інноваційної діяльності
з метою отримання нових знань
та
їх
використання
для
експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття
управлінських
рішень
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й

Здатність продемонструвати Управління ефективністю
систематичне
розуміння (Performance management
професійних знань у плануванні (F5 – ACCA)
та прогнозуванні діяльності
суб’єктів
господарювання
шляхом проведення розрахунку
їх
основних
економічних
показників на основі даних
звітності
Здатність
застосовувати
знання
при
розробці
та
впровадженні
інновацій,
вирішенні складних проблем у
професійній
діяльності,
враховуючи взаємозв’язок і
взаємодію з іншими сферами
діяльності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
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використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність бути критичним та
самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність
оцінювати
фінансово-економічний
стан
суб’єктів
господарювання;
обчислювати
резерви
підвищення рівня ефективності
їх
функціонування
у

якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність продемонструвати
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність володіти навичками
роботи
з
комп’ютером,
використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
Здатність працювати з базами
наукових джерел, обробляти,
аналізувати та синтезувати
отриману інформацію
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
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внутрішньому та зовнішньому
середовищах
з
метою
прогнозування розвитку на
майбутнє,
розв’язування
економічних
проблем
і
формування на цій основі
релевантних
управлінських
рішень
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
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впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
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вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
до
науководослідної
та
аналітичної
роботи, інноваційної діяльності
з метою отримання нових знань
та
їх
використання
для
експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття
управлінських
рішень
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
використовувати
принципи системного підходу

Здатність продемонструвати Обліково-аналітичне
систематичне
розуміння забезпечення прийняття
професійних знань у плануванні управлінських рішень
та прогнозуванні діяльності
суб’єктів
господарювання
шляхом проведення розрахунку
їх
основних
економічних
показників на основі даних
звітності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
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при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Вміння
використовувати
принципи системного підходу

Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність продемонструвати
уміння стратегічного аналізу та
прогнозної
оцінки
господарських процесів, подій і
явищ суб’єктів господарювання
та дослідження ефективності
системи їх управління
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
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при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
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Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
до
науководослідної
та
аналітичної
роботи, інноваційної діяльності
з метою отримання нових знань
та
їх
використання
для
експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття
управлінських
рішень
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності

Здатність продемонструвати
систематичне
розуміння
професійних знань у плануванні
та прогнозуванні діяльності
суб’єктів
господарювання
шляхом проведення розрахунку
їх
основних
економічних
показників на основі даних
звітності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
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Аудит та підтвердження
звітності
(Audit and assurance (F8 –
ACCA)

бізнесу
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування

Здатність продемонструвати
знання
нормативно-правової
бази для організації процесів
управління у сфері професійної
діяльності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність
виявляти
і
вирішувати етичні проблеми,
ґрунтуючись на принципах
професійної
етики
та
корпоративної
соціальної
відповідальності
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність володіти навичками
роботи
з
комп’ютером,
використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність
використовувати
методи наукових досліджень в
сфері обліку, оподаткування,
контролю, аудиту і аналізу
Здатність працювати з базами
наукових джерел, обробляти,
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власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність вільно володіти
іноземною
мовою
професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового
та
особистісного рівня
Здатність
володіти
інструментальними засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліковоаналітичної
інформації
та
застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати

аналізувати та синтезувати
отриману інформацію
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
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результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність бути критичним та
самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність
оцінювати

Здатність
застосовувати Внутрішній аудит
знання
при
розробці
та
впровадженні
інновацій,
вирішенні складних проблем у
професійній
діяльності,
враховуючи взаємозв’язок і
взаємодію з іншими сферами
діяльності
Здатність проводити наукові
дослідження з питань обліку
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання
нормативно-правової
бази для організації процесів
управління у сфері професійної
діяльності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
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фінансово-економічний
стан
суб’єктів
господарювання;
обчислювати
резерви
підвищення рівня ефективності
їх
функціонування
у
внутрішньому та зовнішньому
середовищах
з
метою
прогнозування розвитку на
майбутнє,
розв’язування
економічних
проблем
і
формування на цій основі
релевантних
управлінських
рішень
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами

організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність
виявляти
і
вирішувати етичні проблеми,
ґрунтуючись на принципах
професійної
етики
та
корпоративної
соціальної
відповідальності
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність володіти навичками
роботи
з
комп’ютером,
використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
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та використовувати відповідну сфері обліку, аналізу, аудиту
інформацію для прийняття та оподаткування
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність вільно володіти
іноземною
мовою
професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового
та
особистісного рівня
Здатність
володіти
інструментальними засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліковоаналітичної
інформації
та
застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
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Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
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знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
до
науководослідної
та
аналітичної
роботи, інноваційної діяльності
з метою отримання нових знань
та
їх
використання
для
експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття
управлінських
рішень
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність бути критичним та
самокритичним,
нести
відповідальність за наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних

Здатність продемонструвати Фінансовий та
систематичне
розуміння стратегічний аналіз
професійних знань у плануванні
та прогнозуванні діяльності
суб’єктів
господарювання
шляхом проведення розрахунку
їх
основних
економічних
показників на основі даних
звітності
Здатність
застосовувати
знання
при
розробці
та
впровадженні
інновацій,
вирішенні складних проблем у
професійній
діяльності,
враховуючи взаємозв’язок і
взаємодію з іншими сферами
діяльності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність продемонструвати
широкий спектр пізнавальних
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
застосовувати
знання принципів розробки та
впровадження
раціональних
форм організаційної структури
управління
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
уміння стратегічного аналізу та
прогнозної
оцінки
господарських процесів, подій і
явищ суб’єктів господарювання
та дослідження ефективності
системи їх управління
Здатність володіти навичками
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технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Здатність
формулювати
завдання, розробляти методики
та
впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та
управлінського обліку, аналізу,
аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними
цілями підприємства
Здатність
оцінювати
фінансово-економічний
стан
суб’єктів
господарювання;
обчислювати
резерви
підвищення рівня ефективності
їх
функціонування
у
внутрішньому та зовнішньому
середовищах
з
метою
прогнозування розвитку на
майбутнє,
розв’язування
економічних
проблем
і
формування на цій основі
релевантних
управлінських
рішень
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та

роботи
з
комп’ютером,
використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність діяти автономно та
бути самостійним в плануванні
і
реалізації
проектів
на
професійному рівні
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування

32

застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Вміння
використовувати
принципи системного підходу
при організації облікового,
контрольного та аналітичного
процесів
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
застосовувати
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навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
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кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність до педагогічної
діяльності з використанням
інноваційних
освітніх
технологій
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
до
пізнання
теоретичних, методичних та
практичних
положень
контрольного
процесу
та
застосування
міжнародних
стандартів контролю якості,
аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг
з
дотриманням
вимог
професійної етики
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у

Здатність продемонструвати Інформаційні технології в
широкий спектр пізнавальних обліку, аналізі та аудиті
та інтелектуальних навичок з
формування, поліпшення та
впровадження інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів
господарювання
Здатність
застосовувати
знання
та
розуміння
можливостей
розробки
та
реалізації гнучкої стратегії
розвитку
суб’єктів
господарської діяльності на
основі
ефективного
використання
облікової,
аналітичної та результативної
контрольної інформації
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність володіти навичками
роботи
з
комп’ютером,
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сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору

використовувати інформаційні
технології
для
вирішення
практичних завдань у галузі
професійної діяльності
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень

Здатність проводити наукові Оподаткування (Taxation
дослідження з питань обліку (F6 – ACCA)
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
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Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
здійснювати
діяльність з консультування
власників,
менеджменту
підприємства
та
інших
користувачів
інформації
у
сфері
обліку,
аналізу,
контролю,
аудиту,
оподаткування
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з
використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності

знання
нормативно-правової
бази для організації процесів
управління у сфері професійної
діяльності
Здатність
ефективно
працювати
в
колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці персоналу у
сфері професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність організовувати та
здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності
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бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх
практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
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вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність до пошуку та
знаходження власних шляхів
вирішення наукових проблем,
критичного
сприйняття
та
аналізу чужих думок та ідей
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність
виконувати
адміністративно-управлінські
функції у сфері
діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів державного сектору
Здатність
застосовувати
навички публічних ділових і
наукових
комунікацій
з

Здатність проводити наукові Бухгалтерський облік в
дослідження з питань обліку управлінні підприємством
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування індивідуально
або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань методології, опрацювання
наукових
джерел,
аналізу
якісних та кількісних даних,
усіх видів звітності
Здатність продемонструвати
знання
нормативно-правової
бази для організації процесів
управління у сфері професійної
діяльності
Здатність продемонструвати
знання із розробки критеріїв
прийняття
і
реалізації
управлінських
рішень
з
використанням
відповідних
методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність продемонструвати
навички
вибору
стилю
керівництва при здійсненні
управління
персоналом
та
організації
роботи
економічного, бухгалтерського
та фінансового підрозділів
Здатність продемонструвати
знання та навички контролю за
станом обліку і звітності,
адміністрування податків та
зборів,
використовуючи
прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної
діяльності
Здатність організовувати та
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використанням інформаційних
технологій задля вирішення
комунікативних завдань
Здатність
підготовки
та
використання
облікової
інформації як основи для
прийняття
обґрунтованих
управлінських рішень на всіх
рівнях
управління
підприємством, впроваджувати
політику
підвищення
ефективності, результативності
та соціальної відповідальності
бізнесу
Здатність
організовувати
обліковий
процес
та
регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з
вимогами
менеджменту
підприємства
Здатність
формувати
фінансову
звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати
відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
застосовувати
методи
і
методики
аналітичного
забезпечення
сучасних систем менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства
в
умовах невизначеності, ризику
та/або
асиметричності
інформації
Вміння
вести
облік
і
формувати фінансову звітність
за міжнародними стандартами
та використовувати відповідну
інформацію для прийняття
управлінських рішень
Здатність
використовувати
інноваційні методи навчання і
методики викладання дисциплін
з обліку, контролю, аудиту,
аналізу та оподаткування
Здатність
конструювати
програми наукових досліджень
з обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність забезпечити баланс
між науковими запитами та їх

здійснювати освітній процес у
сфері професійно-орієнтованих
дисциплін
Здатність
застосовувати
знання для виконання завдань
та розв’язання проблем
Накопичення та узагальнення
інформації з бухгалтерського і
податкового обліку, контролю,
аудиту, аналізу для прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати
завдання,
розв’язувати
задачі
та
проблеми,
відповідати
за
результати своєї діяльності
Демонструвати здатність до
адаптації та дії в новій ситуації,
пов’язаній з роботою за фахом,
вміння генерувати нові ідеї в
сфері обліку, аналізу, аудиту
та оподаткування
Моделювати
застосування
методів наукових досліджень
для аналізу закономірностей і
тенденцій розвитку основних
напрямів
розвитку
обліку,
аналізу
та
аудиту,
оподаткування
Демонструвати власні думки,
відстоювати власну позицію,
вміти
дискутувати
та
демонструвати
професійне
ставлення до проблем сталого
розвитку
Визначати
актуальні
проблеми та виявляти наукові
факти у сфері теорії, методики,
організації та практики обліку,
аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування,
робити
науково-обґрунтовані висновки
та розробляти пропозиції щодо
їх вирішення
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практичною реалізацією
Здатність
фахово
організовувати та проводити
кабінетні та польові етапи
емпіричного дослідження з
обліку, контролю і аудиту,
аналізу
Здатність
презентувати
результати
наукових
досліджень з обліку, контролю
і аудиту, аналізу
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення
актуальних
проблеми теорії, методики,
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування
Здатність проводити наукові
дослідження
з
метою
вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку,
контролю, аудиту, аналізу та
оподаткування

Інше (у разі потреби) _______________________________________________

Гарант освітньо-професійної програми,
завідувач кафедри обліку і оподаткування ІБТБ
ДВНЗ «Університет банківської справи»
доктор економічних наук, доцент
___________ І.М. Дмитренко
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