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1. Профіль освітньої програми за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва  

вищого 

навчального 

закладу 

та структурного 

підрозділу  

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту 

Ступінь вищої 

освіти та назва 

кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) ступінь вищої освіти 

 

Магістр обліку і оподаткування 

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

«Облік і оподаткування» 

Тип диплома та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний.  

Обсяг освітньої програми бакалавра: 90 кредитів ЄКТС, 1 

рік і 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Сертифікат про акредитацію Серія УД №18001434 

Строк дії – до 1 липня 2023 року відповідно до рішення 

Акредитаційної комісії від 20 лютого 2018 р. протокол № 

128 (наказ МОН України від 27.02.2018 № 204) 

Цикл /рівень 

Магістерський рівень Другий (магістерський) рівень вищої 

освіти, НРК - 8 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, EQF-ELL - 

7 рівень 

Передумови  

Наявність диплому бакалавра, спеціаліста (базова або повна 

вища освіта) 

Фахове випробування та вступний іспит з іноземної мови  

Решта вимог визначається правилами прийому на освітньо-

професійну програму магістрів 

Мова 

викладання  

Українська 

Термін дії 

освітньо-

професійної 

програми 

5 років  

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення 

опису освітньої 

програми  

http://ep3.nuwm.edu.ua/18687/ 
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2 - Мета освітньо-професійної програми 

Підготовка здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем, здатних 

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 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

- 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. 

Орієнтація 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта в галузі обліку та оподаткування 

Ключові слова: облік, оподаткування, аналіз, контроль, 

аудит, інформаційні технології, професійна етика 

Особливості 

програми 

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. 
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4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Отримані компетентності дають можливість 

працевлаштування на субєктах підприємницького та 

державного секторів, здійснювати професійну діяльність як 

фізична особа-підприємець або шляхом заснування 

власного бізнесу. 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець 

ступеня «магістр» спеціальності 071 Облік і 

оподаткування 

(за Державним класифікатором професій ДК 003:2010) 

1231 Головний бухгалтер  

Головний касир  

Головний ревізор  

Начальник контрольно-ревізійного відділу  

Начальник централізованої бухгалтерії 

1232 Керівник групи обліку 

1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 

2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, бухгал-

терський облік) 

  Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський об-

лік) 

  Науковий співробітник-консультант (аудит, бухга-

лтерський облік) 

2411.2 Аудитор 

Бухгалтер (з дипломом спеціаліста) 

Бухгалтер-експерт 

Бухгалтер-ревізор 

Консультант з податків і зборів 

2419.3 Державний аудитор 

2433.1 Науковий співробітник (інформаційна аналітика)  

2433.1 Науковий співробітник-консультант (інформаційна 

аналітика) 

2433.2 Аналітик консолідованої інформації 

2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу 

господарської діяльності  

Консультант з економічних питань 

Оглядач з економічних питань  

Член ревізійної комісії 

Економіст з податків і зборів 

Економіст з фінансової роботи 

Економічний радник 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти. Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 
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5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване навчання з використанням 

інноваційних освітніх технологій 

Оцінювання Форми та методи оцінювання результатів навчання  

 – види контролю: поточний, підсумковий, 

– форми контролю ступеня досягнення програмних 

результатів: комп'ютерний тестовий контроль; захист 

лабораторних, курсових робіт, індивідуальних навчально-

дослідних завдань, звітів з практики, проектів; 

– оцінювання навчальних досягнень студентів 

здійснюється  за 100 бальною, 4 бальною шкалами та 

шкалою ЄКТС. 

Передбачене зарахування результатів формальної та 

інформальної освіти. 

6- 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) 

Компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

Спеціальні (фахові) Компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності  

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 
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компетентності 

(СК) 

інформацію для прийняття ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності 

з вимогами менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 

урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації 

та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

7 - Програмні результати навчання (ПРН) 

 ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування 

облікової інформації за стадіями облікового процесу і 
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контролю для сучасних і потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 

судження. 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і 

письмово при обговоренні результатів досліджень та 

інновацій. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи 

обліку і координувати діяльність облікового персоналу з 

урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової 

методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів 

облікової інформації в управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 

оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на 

підставі діючого податкового законодавства. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання 

на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 

нефінансові дані для формування релевантної інформації в 

цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи 

контролю суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до 

інформаційного забезпечення системи контролю 

використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні 

послуги з дотриманням вимог професійної етики. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 

управлінських інформаційних технологій для обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
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ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 

імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 

практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації 

задля вирішення комунікативних завдань державною та 

іноземними мовами. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної 

етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами 

колективу (команди), споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові 

і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 

методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

Керівник проектної групи та викладацький склад, який 

забезпечує її реалізацію, відповідає вимогам, визначеним 

Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності  

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Матеріально-технічне забезпечення відповідає вимогам, 

визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої 

діяльності 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення  

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

відповідає вимогам, визначеним Ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність  

За угодами про академічну мобільність, про подвійне 

дипломування тощо (з Острозькою національною 

академією та ін.) 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність  

За угодами про міжнародну академічну мобільність 

(Еразмус+ К1), про подвійне дипломування, про тривалі 

міжнародні проекти, які передбачають включене навчання 

студентів (з Люблінською політехнікою та ін.) 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти  

На загальних умовах з додатковою мовною підготовкою 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
 

2.1. Перелік компонент освітньо-професійної програми 

Код ОК Компоненти освітньої програми  

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Форма 

контролю 

(екзамен/за

лік) 

І. Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова професійного спілкування 3 екзамен 

ОК 2 Психолого-педагогічні основи професійної 

діяльності 

3 залік 

ОК 3 Соціальна відповідальність 3 екзамен 

ОК 4 Методологія наукових досліджень в обліку та 

оподаткуванні 

3 залік 

ОК 5 Податкове планування 5 екзамен 

ОК 6 Бухгалтерський облік в управлінні 3 екзамен 

ОК 7 Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

5 екзамен 

ОК 8 Фінансовий контроль  4,5 залік 

ОК 9 Організація бухгалтерського обліку 4 залік 

ОК 10  Стратегічний управлінський облік 4 екзамен 

ОК 11 Виробнича і переддипломна практика 15 залік 

ОК 12 Кваліфікаційна робота магістра 15 екзамен 

 Загальний обсяг обов’язкових компонент 67,5  

ІІ. Вибіркові компоненти ОП 

ВК 1 Правове забезпечення діяльності суб’єктів 

господарювання 

3 екзамен 

Податковий консалтинг 

ВК 2 Інтегрована звітність 4,5 залік 

 Бізнес консалтинг  

ВК 3 Цифрові технології в управлінні 4,5 залік 

 Консолідація фінансової звітності 

ВК 4 Аналіз фінансової безпеки 4,5 екзамен 

 ERP-системи 

ВК 5 Спецкурс за вибором 6 залік 

 Загальний обсяг вибіркових компонент 22,5 Х 

 ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ  

90 Х 
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2.2. Структурно-логічна схема підготовки магістра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
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3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складного 

завдання або проблеми в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та/або 

оподаткування. 

Кваліфікаційна робота проходить перевірку на плагіат, фабрикацію та 

фальсифікацію відповідно до Положення про виявлення та запобігання 

академічного плагіату в НУВГП, затв. вченою радою НУВГП від 22.06.2018р. 

№4. Кваліфікаційна робота розміщується на навчальній платформі MOODLE 

нашого університету: https://exam.nuwm.edu.ua/ та використовується для 

перевірки на академічну доброчесність. 

   

https://exam.nuwm.edu.ua/
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 ВК5 

ЗК 1                  

ЗК 2                  

ЗК 3                  

ЗК 4                  

ЗК 5                  

ЗК 6                  

ЗК 7                  

ЗК 8                  

ЗК 9                  

ЗК 10                  

ЗК 11                  

СК 1                  

СК 2                  

СК 3                  

СК 4                  

СК 5                  

СК 6                  

СК 7                  

СК 8                  

СК 9                  

СК 10                  

Інт. 

комп. 

                 

 

  



 

15 
 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР) відповідними компонентами освітньої 

програми 

 ОК1 ОК2 ОК3 ОК4 ОК5 ОК6 ОК7 ОК8 ОК9 ОК10 ОК11 ОК12 ВК1 ВК2 ВК3 ВК4 

ПР 01                 

ПР 02                 

ПР 03                 

ПР 04                 

ПР 05                 

ПР 06                 
ПР 07                 

ПР 08                 

ПР 09                 

ПР 10                 

ПР 11                 
ПР 12                 

ПР 13                 

ПР 14                 
ПР 15                 

ПР 16                 

ПР 17                 

ПР 18                 

ПР 19                 
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