
 

 



І. Преамбула 

Міністерство освіти і науки України. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

Тимчасовий Стандарт вищої освіти. 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Ступінь «Доктор філософії». 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування, за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування. 

Тимчасовий стандарт вищої світи затверджено Вченою радою економічного факультету ( протокол 

№ 6 від 23.03.2021 р) і введено в дію. 

    

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) 

Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та 

оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 
Тимчасовий стандарт розроблено на основі проекту Стандарту вищої освіти, який розроблено членами 

підкомісії зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Науково- методичної комісії № 5 з бізнесу, 

управління та права сектору вищої освіти Науково- методичної ради Міністерства освіти і науки 

України: 

Бондар Микола Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку 

підприємницької діяльності Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана», голова підкомісії; 

Бачинський Василь Іванович – кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного університету; 

Грінько Алла Павлівна – доктор економічних наук, професор, декан факультету менеджменту 

Харківського державного університету харчування та торгівлі; 

Лазаришина Інна Дмитрівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу Національного університету біоресурсів та природокористування України; 

Легенчук Сергій Федорович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту 

Державного університету «Житомирська політехніка»; 

Лоханова Наталія Олексіївна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку та аудиту Одеського національного економічного університету; 

Лучко Михайло Романович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри 

економічної експертизи та аудиту бізнесу Тернопільського національного економічного 

університету; 

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця; 

Садовська Ірина Борисівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тимчасовий стандарт розглянуто та схвалено на засіданні проектної групи зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) 

Гуцаленко Любов Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку та 

оподаткування Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

 

Члени проектної групи: 

 - Лазаришина Інна Дмитрівна, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри статистики та 

економічного аналізу 

- Савчук Василь Кирилович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри статистики та 

економічного аналізу 

- Бардаш Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

туристичного та готельно-ресторанного бізнесу і консалтингу 

- Умерова Ганна Валеріївна, здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» 

 

Залучені стейкхолдери:   

 

1. Жук В.М. – Голова ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, академік 

НААН України, д.е.н., професор 

2. Легенчук С.Ф. – завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та обліку Державного 

університету «Житомирська політехніка», д.е.н., професор 

3. Ловінська Л.Г. – завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана», д. е. н., професор 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ІІ. Загальна характеристика 

Рівень вищої 

освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Ступінь, що 
присвоюється 

Доктор філософії 

Галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 ‒ Облік і оподаткування 

Освітня 

кваліфікація 

Доктор філософії обліку і оподаткування 

Опис 

предметної 

області 

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

аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання 

та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців вищого рівня кваліфікації, здатних 

формулювати і розв’язувати комплексні завдання й наукові та практичні 

проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що  
характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і 

концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи 

досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- 

і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних 

проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, 

технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для 

організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також для збирання і аналізу даних. 

Академічні 

права 
випускників 

Право на здобуття наукового ступеня доктора наук. 

 

 

 

 



 

 

 

ІІІ. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти 

Визначається обсяг освітньої програми у кредитах ЄКТС.  

Загальні вимоги до обсягу освітньої програми: 
 

 

Обсяг програми у 

ЄКТС 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми 

доктора  філософії становить 60 кредитів ЄКТС. 

Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає 

проведення власного наукового дослідження та оформлення його 

результатів у вигляді дисертації і не регулюється цим стандартом. 
 

ІV. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у 

тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає 

глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики. 

Загальні 

компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 ЗК04. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), 

формувати системний науковий світогляд, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання в обліку, аналізі, аудиті та 

оподаткуванні та дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління 

та адміністрування та суміжних галузей.  

СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, 

європейських та міжнародних нормативно-правових актів з питань 

регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

СК03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень. 

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування 

системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного 

оцінювання результатів досліджень  з урахуванням соціальних, етичних, 

правових та економічних проблем.  

СК05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати 

статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів 

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

СК06. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

наукових досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і 



програмних продуктів для наукового обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

СК07. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, 

висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах. 

СК08. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та 

англійською мовами, глибоке розуміння англомовних наукових текстів за 

напрямом досліджень. 

СК09. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність за фахом. 

СК10 Здатність ідентифікувати вплив інтеграційних процесів на тактику 

реалізації аграрної політики, визначати перспективні напрямки розвитку 

аграрного бізнесу, оцінювати існуючі умови, проблеми та переваги, 

визначати їх вплив на практику обліку та оподаткування. 

 

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання 

 

ПРН 01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 

наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення інновацій.. 

ПРН 02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати інформацію, отриману з різних 

джерел, генерувати і продукувати власні науково-теоретичні та практично-спрямовані ідеї на 

принципах академічної культури й доброчесності, розвивати нові напрями і види обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування. 

ПРН 03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати досліджень, 

наукові та прикладні проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування державною та іноземною 

мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних 

міжнародних наукових виданнях. 

ПРН 04. Демонструвати навички самостійного продукування власних науково-теоретичних та 

практично-спрямованих ідей на принципах академічної культури та доброчесності для розвитку 

нових напрямів та видів обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПРН 05. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування висновків належні 

докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних досліджень (опитувань, 

спостережень тощо) і математичного та/або комп’ютерного моделювання, наявні літературні дані з 

питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

ПРН 06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають загальнодержавний характер 

для типологічно однорідних умов (економічних систем, моделей господарського механізму регіонів 

видів діяльності). 

ПРН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що впливають на 

функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного 

оцінювання результатів досліджень. 

ПРН 08. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані 

бази даних та інформаційні системи у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПРН 09 Застосовувати інформаційні технології у науковій діяльності, сучасні методи наукових 

досліджень із використанням новітніх прикладних пакетів і програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / спростування гіпотез. 

ПРН 10. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію результатів наукових 

досліджень, висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 



та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах. 

ПРН 11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у 

сфері обліку і оподаткування та у викладацькій практиці. 

ПРН12. Глибоко розуміти теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку та оподаткування 

господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, застосовувати їх в практичній діяльності для 

підвищення ефективності управління діяльністю таких суб’єктів. 

 

VІ. Форми атестації здобувачів вищої 

освіти 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здобувачів освітнього рівня доктора філософії здійснюється 

у формі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертаційної 

роботи. 

Вимоги до дисертаційної 

роботи 
Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації. 

Дисертаційна робота та її автореферат мають бути розміщені на сайті 

закладу вищої освіти (наукової установи). 

Дисертаційна робота має відповідати іншим вимогам, встановленим 
законодавством. 

 
 

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

У закладі вищої освіти повинна функціонувати система забезпечення закладом вищої освіти 

якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

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

закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-

сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 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 дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої освіти та 

здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної 

системи запобігання та виявлення академічного плагіату;  

9) інших процедур і заходів.  

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти за поданням закладу вищої освіти 

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 міжнародними стандартам і рекомендаціям щодо 

забезпечення якості вищої.  
VIII. Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Професійний 

стандарт 

Стандарт враховує основні вимоги Міжнародних стандартів професійної освіти 

бухгалтерів (International Accounting Education Standards Board (IAESB) 

Особливості 

стандарту 

вищої освіти, 

пов’язані з 

наявністю 

даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та результатів навчання гармонізований  з вимогами 

Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів 1-6 (International 

Accounting Education Standards Board (IAESB), які визначають обов’язкову 

наявність технічних компетентностей за 11 сферами (предметними областями), 

професійних навичок (інтелектуальні, міжобистісні, особистісні, організаційні) та  

професійних цінностей, етики і поведінки. 

 

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

А. Офіційні 

документи: 

 

1. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО) – 

https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf 

2. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій) – 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-

a5ca-01aa75ed71a1/language-en; https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page 

3. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄПВО) – 

http://www.ehea.info/Upload/document/ministerial_declarations/EHEAParis2018_Com

munique_AppendixIII_952778.pdf 

4. ISCED (Міжнародна стандартна класифікація освіти, МСКО) 2011 – 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-

ofeducation-isced-2011-en.pdf; http://uis.unesco.org/en/topic/international-

standardclassification-education-isced 

5. ISCED-F (Міжнародна стандартна класифікація освіти – Галузі, МСКО-Г) 

2013 – http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-

standardclassification-of-education-fields-of-education-and-training-2013-detailed-

fielddescriptions-2015-en.pdf 

6. Закон «Про вищу освіту» – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

7. Закон «Про освіту» – http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

8. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10 

9. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п. 

10. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015 – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п. 

11. Указ Президента України «Питання європейської та євроатлантичної 

інтеграції» від 20 квітня 2019 р. № 155/2019 – 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586 

12. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах) № 261 від 23 березня 2016 р. 

https://www.president.gov.ua/documents/1552019-26586


13. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. № 600 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254), 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства освіти і 

науки України (протокол № 3 від 21 червня 2019 р.). 

Інші 

рекомендовані 

джерела: 

 

1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей) 

http://www.unideusto.org/tuningeu. 

2. Національний глосарій: вища освіта, 2014 – 

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskohoprotsesu.html?start=80 

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

монографія – http://erasmusplus.org.ua/korysna-

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

shchodozaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?start=80 

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації –

http://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-

materialynatsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-

bolonskohoprotsesu.html?start=80. 

5. International Accounting Education Standards Board (IAESB) [Міжнародні 

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

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

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

  



Пояснювальна записка 

 

Тимчасовий Стандарт вищої освіти містить обов’язкові вимоги до  компетентностей і результатів 

навчання здобувачів, що визначають специфіку підготовки докторів філософії зі спеціальності 071 ‒ 

Облік і оподаткування. Вони узгоджені між собою та відповідають Закону України «Про вищу освіту», 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), 

затвердженому Постановою Кабінету міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. Таблиця 1 

показує відповідність визначених Тимчасовим Стандартом компетентностей дескрипторам НРК. В 

таблиці 2 показана відповідність результатів навчання компетентностям. 

Заклад вищої освіти самостійно визначає перелік дисциплін та інших видів освітньої та наукової 

діяльності, необхідний для задоволення визначених Тимчасовим Стандартом вимог. 

Наведений в Тимчасовому Стандарті перелік компетентностей і результатів навчання не є 

вичерпним. Заклади вищої освіти при формуванні освітніх програм можуть зазначати додаткові вимоги 

до компетентностей і програмних результатів навчання, а також запроваджувати додаткові форми 

атестації здобувачів вищої освіти. 

 

Додаткові інформаційні джерела: 

 

Нормативні акти України 

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

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

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

змінами,затвердженими наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 2 вересня 

2015 року № 1084) 

3. Класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010 

4. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти // Протокол від 29.03.2016 № 

3. Сектор вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. – 29 с. 

5. Національна рамка кваліфікацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2011 р. № 1341[електронний ресурс]. – режим доступу:  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-%D0%BF 

6. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 [електронний 

ресурс]. – режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF 

 

 
 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF
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Таблиця 1 

 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

 

Класифікація компетентностей 

Знання 
 

Зн1 

 
Концептуальні 

та методологічні 

знання в галузі 

чи на межі 

галузей знань 

або професійної 

діяльності 

Уміння 
 

Ум1 

 
Спеціалізовані 

уміння/навички і 

методи, необхідні 

для розв’язання 

значущих проблем у 

сфері професійної 

діяльності, науки 

та/або інновацій, 

розширення та 

переоцінки вже 

існуючих знань і 

професійної 

практики 

 

Ум 2 

Започаткування, 

планування, 

реалізація та 

коригування 

послідовного 

процесу ґрунтовного 

наукового 

дослідження з 

дотриманням 

належної 

академічної 

доброчесності 

 

Ум 3 Критичний 

аналіз, оцінка і 

синтез нових та 

комплексних ідей 

Комунікація 
 

К1 

 
Вільне 

спілкування з 

питань, що 

стосуються 

сфери наукових 

та експертних 

знань, з 

колегами, 

широкою 

науковою 

спільнотою, 

суспільством в 

цілому 

 

К2 

 
Використання 

академічної 

 

української та 

іноземної мови у 

професійній 

діяльності та 

дослідженнях 

Відповідальність і 

автономія 

 

ВА1 

 
Демонстрація 

значної 

авторитетності, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічна та 

професійна 

доброчесність, 

послідовна 

відданість 

розвитку нових 

ідей або процесів у 

передових 

контекстах 

професійної та 

наукової 

діяльності 

 

ВА2 Здатність до 

безперервного 

саморозвитку та 

самовдосконаленн 

я 

За Національною рамкою 

кваліфікації 

(рівень 8) 

 

 

 

 

 

 

 
За 

Стандартом 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 
Зн1 Ум1, Ум3 

  

ЗК02. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

 

Зн1 

 

Ум1, Ум3 

 

К2 

 

ВА1, ВА2 

ЗК03. Здатність працювати в 

міжнародному контексті. 

 
Ум1 К1, К2 ВА1, ВА2 

ЗК04. Здатність розробляти 

проекти та управляти ними. 
Зн1 Ум1, Ум3 К1 ВА1 
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ЗК05. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів), 

формувати системний науковий 

світогляд, професійної етики та 

загального культурного кругозору. 

  
 

Ум1, Ум2 

 

К1 

 

ВА1, ВА2 

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Здатність виконувати 

оригінальні дослідження, досягати 

наукових результатів, які 

створюють нові знання в обліку, 

аналізі, аудиті та оподаткуванні та 

дотичних до них 

міждисциплінарних напрямах з 

управління та адміністрування і 

суміжних галузей. 

 

 

 

Зн1 

 

 

 

Ум2 

 

 

 

К1 

 

 

 

ВА1, 

ВА2 

СК02. Здатність працювати з різними 

джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати 

отриману інформацію з основних 

національних, європейських та 

міжнародних нормативно-правових 

актів з питань регулювання обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування 

 

 

 

Зн1 

 

 

 

Ум1 

 

 

 

К2 

 

 

 

ВА1, ВА2 

СК03. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми 

дослідницького характеру в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, оцінювати та 

забезпечувати якість досліджень, 

що виконуються. 

 

 

Зн1 

 

 

Ум3 

 

 

К1 

 

 

ВА1 

СК04. Здатність вирішувати 

комплексні завдання 

функціонування системи обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування для критичного 

оцінювання результатів 

досліджень з урахуванням 

соціальних, етичних, правових та 

економічних проблем. 

 

 

 

Зн1 

 

 

 

Ум1, Ум2 

 

 

 

К1 

 

 

 

ВА1, 

ВА2 

СК05. Здатність проводити 

емпіричні дослідження та 

використовувати статистичні 

методи аналізу для встановлення 

тенденцій розвитку об’єктів 

дослідження у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

 

 

 
Зн1 

 

 

 
Ум1, Ум3 

 

 

 
К1, К2 

 

 

 
ВА1, 

ВА2 
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СК06. Здатність застосовувати 

інформаційні технології, сучасні 

методи наукових досліджень із 
використанням новітніх 

 
Зн1 

Ум1, Ум2, 

Ум3 

 
К1 

 
ВА2 

прикладних пакетів і програмних 

продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

    

СК07. Здатність здійснювати 

апробацію результатів наукових 

досліджень, висновків і практичних 

рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування 

та сприяти їх впровадженню в 

науковій та практичній сферах. 

  

 

 
Ум2 

 

 

 
К1 

 

 

 
ВА1, ВА2 

СК08. Здатність усно і письмово 

презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень 

та/або інноваційних розробок 

українською та англійською 

мовами, глибоке розуміння 

англомовних наукових текстів за 

напрямом досліджень. 

 

 

 
Зн1 

 

 

 
Ум1 

 

 

 
К1, К2 

 

 

 
ВА1, ВА2 

СК09. Здатність здійснювати 

науково-педагогічну діяльність за 

фахом. 

 

Зн1 

 

Ум2 

 

К1 

 

ВА1, ВА2 

СК10 Здатність ідентифікувати 

вплив інтеграційних процесів на 

тактику реалізації аграрної 

політики, визначати перспективні 

напрямки розвитку аграрного 

бізнесу, оцінювати існуючі 

умови, проблеми та переваги, 

визначати їх вплив на практику 

обліку та оподаткування 

 

 

Зн1 

 

Ум1, Ум2, 

Ум3 

 

 

К1, К2 

 

 

ВА1, ВА2 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 
 

Програмні результати навчання 

Компетентності 

Ін
т
ег

р
а

л
ь

н
а

 

к
о
м

п
ет

ен
т
н

іс
т
ь

 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
К

0
1
 

З
К

0
2
 

З
К

0
3
 

З
К

0
4
 

З
К

0
5
 

С
К

0
1

 

С
К

0
2

 

С
К

0
3

 

С
К

0
4

 

С
К

0
5

 

С
К

0
6

 

С
К

0
7

 

С
К

0
8

 

С
К

0
9

 

С
К

1
0

 

РН 01. Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з обліку, аналізу, аудиту 

та оподаткування і на межі предметних 

галузей, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і 

прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного напряму, 

отримання нових знань та/або здійснення 

інновацій. 

+   +  + +         + 

РН 02. Здійснювати пошук, аналізувати та 

критично осмислювати інформацію, отриману 

з різних джерел, генерувати і продукувати 

власні науково-теоретичні та практично- 

спрямовані ідеї на принципах академічної 

культури й доброчесності, розвивати нові 

напрями і види обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування. 

+ + +    + +        + 

РН 03. Вільно презентувати та обговорювати з 

фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

+  + +          +   
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державною та іноземною мовами, 

кваліфіковано відображати результати 

досліджень у наукових публікаціях у 

провідних міжнародних наукових виданнях. 

                

РН 04. Демонструвати навички самостійного 

продування власних науково-теоретичних та 

практично-спрямованих ідей на принципах 

академічної культури та доброчесності для 

розвитку нових напрямів та видів обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 

+ +   +  +   +       

РН 05. Формулювати і перевіряти гіпотези; 

використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, 

результати теоретичного аналізу, 

експериментальних досліджень (опитувань, 

спостережень тощо) і математичного та/або 

комп’ютерного моделювання, наявні 

літературні дані з питань регулювання обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування. 

+  +             + 

РН 06. Проводити міждисциплінарні наукові 

дослідження, які мають загальнодержавний 

характер для типологічно однорідних умов 

(економічних систем, моделей 

господарського механізму регіонів видів 

діяльності). 

+   + +  +  +       + 

РН 07. Враховувати соціальні, етичні, правові 

та економічні аспекти, що впливають на 

функціонування системи обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для 

критичного оцінювання результатів 

досліджень. 

+       +  +       



16 

 

РН 08. Застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи 

аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

+      +    + +     

РН 09. Застосовувати інформаційні 

технології у науковій діяльності, сучасні 

методи наукових досліджень із 

використанням новітніх прикладних пакетів 

і програмних продуктів для наукового 

обґрунтування та підтвердження / 

спростування гіпотез. 

+      +    + +     

РН 10. Ідентифікувати наукові та практичні 

проблеми, здійснювати апробацію 

результатів наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та 

сприяти їх впровадженню в науковій та 

практичній сферах. 

+ +   +  +      +    

РН 11. Глибоко розуміти загальні принципи 

та методи обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері обліку і 

оподаткування та у викладацькій практиці. 

+                
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РН12. Глибоко розуміти теоретичні та 

методичні аспекти бухгалтерського обліку та 

оподаткування господарської діяльності 

суб’єктів аграрного бізнесу, застосовувати їх 

в практичній діяльності для підвищення 

ефективності управління діяльністю таких 

суб’єктів. 

       +        + 

 


