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Для якої спеціальності розробляти 
стандарт вищої освіти?

Перший рівень вищої освіти
Освітній ступінь «Бакалавр»

Другий рівень 
вищої освіти

Освітній ступінь 
«Магістр»

виділення в 
рамках 

стандарту 
певного ядра, яке 

відображає 
«мінімальне 

спільне» для всіх 
«старих» 

спеціальностей, 
які утворили одну 

«нову». 



Після набуття практичного досвіду Освітній ступінь «МАГІСТР» Освітній ступінь «БАКАЛАВР»
РОЗДІД 1. УПРАВИТЕЛІ РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІОНАЛИ РОЗДІЛ 3. ФАХІВЦІ

1229.8 Заступник директора
департаменту - головний бухгалтер
(митні органи)
1231 – Головний бухгалтер
1231 – Головний економіст
1231 – Головний касир
1231 – Головний ревізор
1231 – Директор фінансовий
1231 – Завідувач каси
1231 – Завідувач цехової бухгалтерії
1231 – Начальник централізованої бух-
терії
1231 – Начальник фінансового відділу
1317 – Директор малої фірми
1229.1 – Головний державний
податковий ревізор-інспектор

2411.1 – Молодший науковий співробітник;
Науковий співробітник; Науковий
співробітник-консультант (аудит, бух. облік)
2411.2 – Аудитор
2411.2 – Бухгалтер (з дипломом 
спеціаліста)
2411.2 – Бухгалтер-експерт, Бухгалтер-
ревізор
2411.2 – Консультант з податків і зборів
2419.3 – Спеціаліст-бухгалтер
2441.2 – Економіст з бухгалтерського обліку
та аналізу господарської діяльності
2441.2 – Економіст з податків і зборів
2441.2 – Економіст з фінансової роботи
2441.2 – Економічний радник
2441.2 – Консультант з економічних питань

3433 – асистент бухгалтера-експерта 
3433 – бухгалтер
3433 – касир-експерт
3434 – асистент економіста-статистика
3442 – державний податковий 
інспектор
3442 – ревізор-інспектор податковий 
3119 – технік з обліку
3417 – оцінювач
3439 – інспектор з інвентаризації 
3439 – інспектор-ревізор

Ким можуть працювати випускники?

РОЗДІЛ 3. ФАХІВЦІ
До цього розділу належать 
професії, яким відповідає 
кваліфікація за дипломом чи 
іншим відповідним документом:
- молодшого спеціаліста;
- бакалавра.

РОЗДІЛ 2. ПРОФЕСІОНАЛИ
До цього розділу належать професії, що 
вимагають від працівника кваліфікації за:
1) дипломом про повну вищу освіту, що 
відповідає рівню спеціаліста, магістра;
2) дипломом про присудження наукового 
ступеня: кандидата наук; доктора наук.

Державний класифікатор професій ДК 003:2010



Складові 
опису

Рівень вищої освіти : перший
Ступінь вищої освіти : бакалавр

Рівень вищої освіти : другий
Ступінь вищої освіти : магістр

об’єктом 
вивчення 

Теоретичні, методичні та практичні
засади обліку, оподаткування,
аудиту та аналізу діяльності
суб'єктів господарювання

Організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична,
консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та
установ державного сектору, науково-дослідна і педагогічна
діяльність у сфері обліку, аудиту та оподаткування

цілі 
навчання

Підготовка фахівців, здатних
розв’язувати складні спеціалізовані
завдання та прикладні проблеми у
сфері обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування

Підготовка магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»,
здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері
професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування, а також у процесі досліджень та/або здійснення
інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог

теоретичн
ий зміст 

предметно
ї області

Ґрунтується на поняттях,
категоріях, теоріях і концепціях
обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування для задоволення
інформаційних запитів
користувачів обліково-аналітичної
інформації

Полягає у формуванні загальних та фахових компетентностей
особистості, які базуються на поглибленому вивченні досягнень
світової науки, практики, культури та професійної етики, сучасній
методології досліджень соціально-економічних явищ, процесів,
проблем під час розроблення концепції та стратегії бухгалтерського
і управлінського обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту,
оподаткування, формування звітності відповідно до вимог
національних та міжнародних стандартів, формування і
використання обліково-аналітичної інформації в системі управління

методи, 
методики 

та 
технології

Загальнонаукові та спеціальні
методи і процедури ведення обліку,
аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування

Знання закономірностей функціонування сучасної економіки на
макро- і мікрорівні, методами, методиками, технологіями організації
обліку, здійснення контролю, аудиту, аналізу та оподаткування, у т.ч.
із застосуванням інновацій

Інстру-
менти та 

облад-
нання

Сучасні інформаційні системи і
технології, стандартні та спеціальні
галузеві програми, технології та
методичний інструментарій обліку,
аналізу, аудиту, оподаткування

Магістр повинен володіти знаннями щодо сучасних інформаційних
систем і технологій, методичним інструментарієм обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування із застосуванням економіко-
математичних методів й інновацій для вирішення економічних
проблем і завдань управління.

Як врахувати рівні вищої освіти?
Опис предметної області 



Що покласти в основу стандарту?



Як співвідносити всі наявні вимоги?
МСО 2 
версія

2003 року

Ранжування спеціальних 
компетентностей для освітніх програм 

з бізнесу проекту TUNING
АССА

Проект стандарту вищої освіти 
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Освітній ступінь «Бакалавр»
Компонента 

з бухгал-
терського

обліку, 
фінансів та 
суміжних 

знань

Understand & use 
bookkeeping and 
financial systems

Вести облік та 
формувати 

звітність

F3 – Financial 
Accounting

F7 – Financial 
Reporting

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

Understand principles 
of law & link them with 

business / 
management

Розуміти 
принципи 
права та 

оподаткування

F6 – Taxation
F4 – Corporate 
and Business 

Law

Здатність застосування знань права та податкового
законодавства в практичній діяльності суб’єктів
господарювання

Audit an organization 
and design 

consultancy plans

Організову-
вати та 

проваджувати 
аудиторську 
діяльність

F8 – Audit and 
Assurance

Здатність застосовувати основні методики проведення
аудиту й послуг з надання впевненості

Компонента 
інформа-

ційних
технологій

Design and implement 
information system

Використо-
вувати

інформаційні 
системи

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

Компонента 
знань з 
теорії 

організації 
та еконо-

міки підпри-
ємств

Understand details of
business functions,
size, sectors & link
with theories

Розуміти та 
оцінювати 

особливості 
функціонуван

ня бізнесу

F1 –
Accountant in 

Business

Здатність забезпечувати ефективну виробничо-комерційну
діяльність підприємства та визначати параметри його
ринкового позиціонування

Ability to analyze &
structure an
enterprise problem +
design solution

Аналізувати 
проблеми 

підприємства

F5 –
Performance 
Management

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

Managing a company
– planning &
controlling by using
concepts & methods

Приймати 
участь в 

управлінні 
підприємством

F2 –
Management 
Accounting

Здатність застосовувати та формувати інформаційну
підтримку управління підприємством з використанням
сучасного технічного та методичного інструментарію



Як сприяти професійному розвитку?



Як реалізовано зростання компетентостей?
Сфери компетентності визначені МСО 2
(Learning Outcomes for Technical Competence)

Проект стандарту вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Освітній ступінь «Магістр»

Фінансовий облік та звітність
[Financial accounting and reporting
(Intermediate)]

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.

Управлінський облік
[Management accounting (Intermediate)]

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.

Фінанси і фінансовий менеджмент
[Finance and financial management (Intermediate)]
Оподаткування [Taxation (Intermediate)] Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні підходи і практичні

навички щодо організації податкових розрахунків за різними системами
оподаткування.Господарське право і регулювання

[Business laws and regulations (Intermediate)]
Аудит і надання впевненості
[Audit and assurance (Intermediate)]

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.

Нагляд, управління ризиками і внутрішній 
контроль [Governance, risk management and 
internal control (Intermediate)]
Інформаційні технології
[Information technology (Intermediate)]

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

Бізнес- та організаційне середовище
[Business and organizational environment
(Intermediate)]

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

Бізнес-стратегія і менеджмент
[Economics (Foundation)]

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

Мікро- і макроекономіка
[Business strategy and management
(Intermediate)]

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

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

Розширення сфер компетентностей вимогами 
НРК

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних
проблеми теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу,
контролю та оподаткування



Стандарти вищої 
освіти (спеціальність)

Освітня 
програма + 
навч.план 1 

(спеціалізація 
1)

Освітня 
програма + 
навч.план 2 

(спеціалізація 
2)

Освітня 
програма + 
навч.план 3 

(спеціалізація 
3)

Засоби діагностики

Кваліфікація зі 
спеціальності

Чому враховані не всі компетентності 
«Learning Outcomes» з МСО 2?

Автономія вищого навчального закладу -
самостійність, незалежність і відповідальність
вищого навчального закладу у прийнятті
рішень стосовно розвитку академічних свобод,
організації освітнього процесу, наукових
досліджень, внутрішнього управління,
економічної та іншої діяльності, самостійного
добору і розстановки кадрів у межах,
встановлених цим Законом



Програмні результати навчання

Компетентності
СК.2. Здатність використо-
вувати математичний інст-
рументарій для досліджен-
ня економічних процесів,  
розв’язання прикладних 
економічних завдань в 

сфері обліку та 
оподаткування

СК.3. Здатність застосування 
знань права та податкового 
законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів 
господарювання

CК.4. Здатність до відображення 
відомостей про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому 
та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності 
та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що 
приймають рішення

РН.12. Володіти базовими знаннями
фундаментальних розділів матема-
тики в обсязі, необхідному для
застосовування економіко-матема-
тичних методів у обраній професії

Вища математика
Теорія ймовірностей та 
математична статистика
Дослідження операцій та 
методи оптимізації

РН.14. Знати механізм 
функціонування бюджетно-
податкової системи України та 
враховувати її особливості з метою 
організації обліку та формування 
звітності на підприємствах.

Навчальна дисципліна 
правового спрямування
Податкова система
«Оподаткування»:
Податкова політика

РН.15. Володіти методичним 
інструментарієм обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, та оподаткування 
господарської діяльності 
підприємств.

Податкова система
«Оподаткування»:
Податковий контроль та аудит
Курсова робота "Податковий 
контроль та аудит"

Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
«Облік і аудит»:
Облік за видами діяльності
Аудит

РН.16. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності 
підприємств, установ та організацій 
різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності

«Облік і аудит»:
Облік і звітність в 
оподаткуванні
«Оподаткування»:
Альтернативні системи 
оподаткування
Ресурсне та місцеве 
оподаткування

Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Аудит
«Облік і аудит»:
Облік за видами економічної 
діяльності
Облік діяльності суб'єктів малого бізнесу 

РН.18. Формувати й аналізувати
фінансову, управлінську, податкову і
статистичну звітність підприємств,
установ, організацій та
інтерпретувати

«Облік і аудит»
Звітність підприємств
«Оподаткування»:
Податковий облік та звітність

(фрагмент)
Як врахувати бажання всіх зацікавлених сторін?



Які перспективи розвитку стандарту?

Як співвідносити результати навчання
з вимогами професійної сертифікації?

– P1 MANAGEMENT ACCOUNTING
COST ACCOUNTING SYSTEMS BUDGETING SHOR T-TERM DECISION MAKING

Discuss costing methods and their 
results (apply marginal (or variable) throughput 
and absorption accounting methods in respect of 
profit reporting and inventory valuation; compare 
and contrast activity-based costing with traditional 
marginal and absorption costing methods)
Discuss the role of quality costing
(discuss the role of quality costing as part of a total
quality management (TQM) system)
Explain the role of environmental 
costing (explain the role of environmental 
costing as part of an environmental management 
system)

Explain the purposes of forecasts, plans
and budgets (explain the purposes of budgets,
including planning, communication, coordination,
motivation, autho-risation, control and evaluation, and
how these may conflict)
Prepare forecasts of financial results
(calculate projected roduct/service volumes, revenue
and costs employing appropriate forecasting techniques
and taking account of cost structures)
Discuss budgets based on forecasts
(prepare a budget for any account in the master budget,
based on projections/forecasts and managerial targets)

Explain concepts of cost and
revenue relevant to pricing and
product decisions (apply relevant cost
analysis to various types of short-term
decisions; apply break-even analysis in
multiple product contexts)

DEALING WITH RISK AND 
UNCERTAINTY

Analyse information to assess risk 
and its impact on short-term 
decisions (discuss the nature of risk and  
ncertainty and the attitudes to risk by decision 
makers; analyse risk using sensitivity 
analysis, expected values, standard 
deviations and probability tables)



Дякую
за увагу!

Науково-методична комісія 6 
з бізнесу, управління та права

підкомісія

071 Облік і оподаткування
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