


 



ПЕРЕДМОВА 

 

І. Освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістерського) 

рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» переглянуто за Стандартом вищої освіти України, 

затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 р. 

№ 958.  

ІІ. Розробники освітньо-професійної програми:  

1. Маренич Тетяна Григорівна (керівник проектної групи) – д.е.н., професор, 

завідувач кафедри обліку та аудиту; 

2. Поливана Людмила Анатоліївна – к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та 

аудиту;  

3. Рижикова Наталія Іванівна – д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та 

аудиту. 

 

 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу ХНТУСГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Профіль освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу 

Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка 

Навчально-науковий інститут бізнесу і менеджменту 

Кафедра обліку та аудиту  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Магістр  

Магістр обліку і оподаткування  

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 1 рік 4 місяці  

Наявність акредитації 

Акредитація первинна. Акредитація спеціальності «Облік і 

оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» проведена у 2017 

році (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2017 р. 

№ 331-л). Сертифікат про акредитацію. Серія УД № 21000577. 

Строк дії сертифіката до 01.07.2022 р. 

Цикл/рівень 
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра, магістра або ОКР спеціаліста  

Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 
На період акредитації 

Інтернет адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://new.khntusg.com.ua/osvita/osvitni-programi 

2 – Мета освітньої програми 

Формування та розвиток у здобувачів вищої освіти загальних і фахових (професійних) 

компетентностей з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, які забезпечують 

вирішення  складних спеціалізованих завдань та прикладних проблем в процесі навчання та 

професійної  діяльності з урахуванням змінного середовища та принципів сталого розвитку, 

проведення наукових досліджень та здійснення інновацій й передбачають виконання 

адміністративно-управлінських функцій, діяльність з консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання, та інших користувачів облікової інформації, генерування нових 

ідей, різні можливості зайнятості та професійної й наукової кар’єри. 

 

 

http://new.khntusg.com.ua/osvita/osvitni-programi


 

3. – Цілі освітньої програми 

1. Підготовка конкурентоспроможних професіоналів з обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування, здатних використовувати набуті знання, вміння, навички та компетентності 

для досягнення поставлених цілей та вирішення складних задач у сфері своєї професійної та 

наукової діяльності в умовах невизначеності, ризику, підвищених вимог та асиметричності 

інформації.  

2. Підготовка конкурентоспроможних професіоналів з обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування, здатних забезпечити організацію, розвиток, моделювання системи обліку, 

контролю і оподаткування, координацію діяльності облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єкта господарювання. 

3. Підготовка конкурентоспроможних професіоналів з обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування, здатних надавати консультації керівництву підприємства щодо облікової 

інформації та оптимізації системи оподаткування з урахуванням професійного судження. 

4. Формування у здобувачів вищої освіти комплексних компетентностей щодо сучасних 

інформаційних технологій у сфері обліку, контролю, аудиту й оподаткування, розвитку їх 

потенціалу та використання в професійній та науковій діяльності, а також впровадження у 

господарську практику.  

5. Виховання у здобувачів вищої освіти стійкої потреби до саморозвитку та 

самовдосконалення з питань проблем економіки та управління як професіоналів високого 

рівня компетентності та відповідальності.  

6. Формування у здобувачів вищої освіти необхідних професійних компетентностей з 

науково-дослідної роботи з метою вирішення актуальних завдань теорії та практики обліку, 

аналізу, контролю, аудиту й оподаткування, які затребувані в будь-якій сфері діяльності 

(державна служба, установи державного сектору економіки, бізнес, некомерційні організації 

тощо), де необхідно генерувати нові ідеї, застосовувати аналітичні здібності й ухвалювати 

складні управлінські рішення. 

7. Формування у здобувачів вищої освіти комунікативних навичок, які необхідні для 

налагодження довірливих відносин і забезпечення впевненості клієнтів у діях бухгалтерів, 

аудиторів, контролерів, податківців. 

8. Виховання соціально відповідальних, вмотивованих, доброчесних та свідомих фахівців, 

спроможних належним чином виконувати свої професійні обов’язки згідно з етичними 

принципами. 

4 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація) 

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, здатних розв’язувати 

складні завдання і 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. 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна програма. Підготовка фахівців з обліку, оподаткування й 

аудиту, здатних в практичній та науковій діяльності 

використовувати набуті компетентності. 

Освітньо-професійна програма базується на положеннях та 

результатах сучасних наукових досліджень з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування, а також орієнтує на актуальні 

блоки, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова 

кар’єра. 

Особливості програми 

Програма спрямована на підготовку сучасних ініціативних, 

відповідальних, комунікабельних професіоналів, здатних швидко 

адаптовуватися до змін законодавства у сфері обліку, 

оподаткування та бізнес-середовища. Формування професіоналів 

з новим перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи обліку, аналізу, контролю, 

оподаткування й аудиту, але й впроваджувати нові способи 

одержання, підготовки та надання якісної обліково-аналітичної 

інформації для потреб управління підприємства на базі сучасних 

наукових досягнень, проводити пошукові і розвідувальні роботи. 

Містить компоненти, які враховують стратегічну поведінку 

суб’єктів господарювання. 

5 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр обліку і оподаткування може працювати на 

підприємствах     різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності, у банках 

та інших фінансових установах, у страхових компаніях, 

аудиторських фірмах, бюджетних установах, у податкових та 

інших контролюючих органах, державних органах.  

Випускники можуть претендувати на посади за такими кодами 

класифікацій професій (згідно з Національним класифікатором 

України «Класифікатор професій ДК 003:2010»): 

1231 – керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, 

юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники;  

2411 – професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку;   

2411.2 – аудитори та кваліфіковані бухгалтери; 

2411.2 – наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік). 

Магістри обліку і оподаткування можуть працевлаштуватися на 

посади з наступними професійними назвами робіт: головний 

бухгалтер (1231); начальник фінансового відділу (1231); 

начальник централізованої бухгалтерії (1231); керівник групи 

обліку (1232); головний касир (1231); головний ревізор (1231); 

головний державний аудитор (1229.1); завідувач каси (1231); 

завідувач цехової бухгалтерії (1231);  

 



 

керівник групи обліку (1232); головний державний податковий 

ревізор-інспектор (1229.1); менеджер (управитель) з 

бухгалтерського обліку (1475.2); молодший науковий 

співробітник (аудит, бухгалтерський облік) (2411.1); науковий 

співробітник (аудит, бухгалтерський облік) (2411.1); науковий 

співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік) (2411.1); 

бухгалтер (з дипломом магістра) (2411.2); бухгалтер-експерт 

(2411.2); бухгалтер-ревізор (2411.2); консультант з податків і 

зборів (2411.2); аудитор (2411.2); спеціаліст-бухгалтер (2419.3); 

державний аудитор (2419.3); спеціаліст-бухгалтер (2419.3); 

економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності (2441.2);  економіст з податків і зборів (2441.2); член 

ревізійної комісії (2441.2).  

Подальше навчання 
Можливість навчання за програмами: 8 рівня НРК, 

третього циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

6 – Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання; проведення лекційних, практичних і 

лабораторних та семінарських занять, тренінгів; організація 

майстер-класів, круглих столів, наукових конференцій та 

семінарів; залучення студентів до участі в проектних роботах, 

конкурсах, олімпіадах та науково-дослідних заходах. 

Застосовуються інноваційні технології електронного навчання. 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні, 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології 

навчання. 

Оцінювання 

Усне та письмове опитування, тестовий контроль знань, 

презентація наукової роботи, захист письмових робіт, заліки, 

екзамени, захист кваліфікаційної роботи, 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала 

(відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 

2-рівнева національна шкала (зараховано/незараховано); 

100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

7 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК 04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 



 ЗК 07. Здатність працювати в міжнародному контексті.   

ЗК 08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).   

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

СК 01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності,  результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу.  

СК 02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства.  

СК 03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків.  

СК 04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень.  

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації.  

СК 06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності.  

СК 07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК 08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору.  

СК 09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

СК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

8 – Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 

результатів навчання 

ПРН 1 

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління  



ПРН 2 

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження 

ПРН 3 
Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні результатів 

досліджень та інновацій  

ПРН 4 
Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання 

ПРН 5 

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання  

ПРН 6 

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації 

ПРН 7 
Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської та іншої  звітності 

суб’єктів господарювання 

ПРН 8 
Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства  

ПРН 9 

Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для 

суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень  

ПРН 10 
Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень  

ПРН 11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання  

ПРН 12 

Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів 

державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу  

ПРН 13 
Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики  

ПРН 14 

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації  

ПРН 15 

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 

практику  

ПРН 16 
Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних 

завдань державною та іноземними мовами  

ПРН 17 

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту 

суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування 

ПРН 18 

Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені 

стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями  

ПРН 19 

Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення 

 

 

 

 

 

 

 



9 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 

Розробники програми: 2 доктори наук, з них: 1 професор і 1 

доцент; 1 кандидат наук, доцент. Всі розробники є штатними 

співробітниками Харківського національного технічного 

університету сільського господарства імені Петра Василенка. 

Гарант освітньо-професійної програми: д.е.н., професор  

Т.Г. Маренич – завідувач кафедри обліку та аудиту. До реалізації 

програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. З метою підвищення фахового 

рівня всі науково-педагогічні працівники один раз на п’ять років 

проходять стажування, у т.ч. закордонні. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

– кабінет курсового та дипломного проектування; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

– офіційний сайт ХНТУСГ: http://khntusg.com.ua; 

– офіційний сайт ННІ БМ: http://nnibm.khntusg.com.ua; 

– необмежений доступ до мережі Інтернет; 

– наукова бібліотека ХНТУСГ, читальні зали; 

– віртуальне навчальне середовище Moodle; 

– навчальні і робочі плани; 

– графіки навчального процесу 

– навчально-методичні комплекси дисциплін; 

– навчальні та робочі програми дисциплін; 

– дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи 

студентів з дисциплін; 

– програми практик; 

– методичні вказівки щодо виконання курсових робіт, 

кваліфікаційних робіт; 

– критерії оцінювання рівня підготовки; 

– пакети комплексних контрольних робіт 

10 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 
На загальних підставах в межах України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Договір про творчу співпрацю з Державним університетом 

Люблінська Політехніка (Польща) від 23 листопада 2016 р.;  

з закладом освіти «Білоруський державний аграрний технічний 

університет» (м. Мінск, від 27 лютого2018, термін дії – 5 років); 

Deutscher Bauernverband Центрум Дорадництва Едукаційнего 

ТОВ (Республіка Польща, м. Краків, від 23.04.2018 р.) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 
Згідно чинного законодавства про підготовку іноземних громадян 

http://khntusg.com.ua/
http://nnibm.khntusg.com.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми  

«Облік і аудит»  

підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти  

 спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

та їх логічна послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 
 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми 

Цикл загальної підготовки 

Н ЗП 1 Професійна етика бухгалтера та аудитора  3,0 Екзамен 

Н ЗП 2 
Методологія і організація наукових досліджень в 

обліку та аудиті  
3,0 

Екзамен 

Цикл професійної  підготовки 

Н  ППП 1 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством  3,0 Екзамен 

Н  ППП 2 Комплексні системи автоматизації обліку  3,0 Екзамен 

Н  ППП 3 Організація бухгалтерського обліку та контролю  5,0 

Екзамен 

Курсова 

робота 

Н  ППП 4 Облік і звітність за міжнародними стандартами  4,0 Екзамен  

Н  ППП 5 Планування податків  5,0 Екзамен 

Н  ППП 6 Фінансовий аудит 4,0 Екзамен  

Практика 

Н  ППП 7 Виробнича практика (за фахом)  6,0 Диф. Залік 

Н  ППП 8  Передатестаційна практика  2,0 Диф. Залік 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 38,0 

Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
* 

Цикл загальної підготовки 

ВС ЗП 1 

Філософія людського спілкування, методика 

викладання у вищій школі 

Ділова українська мова 

Психологія та етика професійної діяльності 

Корпоративна культура  

3,0 Диф. залік 

ВС ЗП 2 

Охорона праці в галузі 

Соціальна відповідальність  

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)  

Риторика 

4,0 Диф. залік 

Цикл професійної  підготовки 

ВСППП 1  

ВСППП 2  

ВСППП 3 

Стратегічний облік  

Управління організаційно-правовою безпекою 

підприємства  

Глобальна економіка 

Фінансовий менеджмент 

3,0 Диф. залік 



Управління проєктами  

Управління організаційними змінами та розвитком 

Конкурентоспроможність підприємства  

Податковий контроль  

Інтелектуальна власність  

Адміністративний менеджмент 

Управління інтелектуальним капіталом  

ВСППП 4  

ВСППП 5 

ВСППП 6 

Податкова політика  

Аудит оподаткування підприємств  

Міжнародний менеджмент 

Інноваційний розвиток підприємства  

Судово-бухгалтерська експертиза  

Менеджмент організацій  

Методологія бізнес-планування  

Управлінська діагностика  

Стратегічне управління  

3,0 Диф. залік 

Загальний обсяг компонент за вибором студента  24,0 

Виконання та захист кваліфікаційної роботи 28,0 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 38,0 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 90,0 

 
 



2.2. Структурно-логічна схема освітньо-професійної програми  

 
 

 
 

 

 

 

 

Виконання та захист  

кваліфікаційної роботи 

 

Цикл професійної підготовки 

Н ППП 1. Бухгалтерський облік в 

управлінні підприємством 

Н ППП 3. Організація 

бухгалтерського обліку та контролю 

Н ППП 5. Планування податків 

Н ППП 2. Комплексні системи 

автоматизації обліку 

Н ППП 4. Облік і звітність за 

міжнародними стандартами 

Н ППП 6. Фінансовий аудит 

Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибірковий блок 

 

 

2 дисципліни базової 

підготовки 

 

 

6 дисциплін професійної та 

практичної підготовки 

 

 

Цикл загальної підготовки 
 

Н ЗП 1. Професійна етика 

бухгалтера та аудитора 

Н ЗП 2 Методологія і організація 

наукових досліджень в обліку та аудиті 

 

Н ППП 7. Виробнича практика (за 

фахом) 

 

Н ППП 8. Переддипломна 

практика 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня «магістр» 

із присвоєнням кваліфікації магістра обліку і оподаткування. 

Кваліфікаційна робота виконується відповідно до напрямів наукових і прикладних 

досліджень та має засвідчити рівень професійної підготовки здобувача. Кваліфікаційна робота 

повинна містити результати власних теоретичних і прикладних досліджень, а також 

передбачати розробку нових методів та методичних підходів. У кваліфікаційній роботі не може 

бути академічного плагіату, фальсифікації та списування.  

Кваліфікаційна робота розміщується на офіційному сайті або в репозитарії закладу вищої 

освіти або його підрозділу.  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

обов’язковим компонентам освітньої програми 

 

 

Н
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 1

 

Н
 З

П
 2

 

Н
  
П

П
П

 1
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П
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 5
 

Н
  
П

П
П

 6
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 7
 

Н
  
П

П
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 8
 

ІК + + + + + + + + + + 

ЗК 01  + + + + + + + + + 

ЗК 02 + +        + 

ЗК 03  + + +    +  + 

ЗК 04  + +    + + + + 

ЗК 05  +   + + +  + + 

ЗК 06  + +    + + + + 

ЗК 07 + +   + +   + + 

ЗК 08 + + + + + + + + + + 

ЗК 09 +     +  + + + 

ЗК 10 +  +  + +  + + + 

ЗК 11  + + +    + + + 

СК 01   + + + + +  + + 

СК 02    + + +     

СК 03  +  + + + + + + + 

СК 04    + + +  + + + 

СК 05  + +    +  + + 

СК 06 +       +  + 

СК 07  +  + + + + +  + 

СК 08   + + +   +   

СК 09   +  + + + + + + 

СК 10  +     +   + 

 

 



 


