
Магістерська програма «Облік і оподаткування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

 
Кваліфікація, що присвоюється  

Магістр з “Обліку і оподаткування” 
 

Рівень кваліфікації 

Магістр 
 

Спеціальні вимоги до зарахування  

Немає. Загальні вимоги для ЧНУ 

Зарахування абітурієнтів студентами магістерської програми відбувається на підставі 
результатів вступних випробувань. 
 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  

Немає. 
 
Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) Уміння формувати бухгалтерські документи відповідно до національної та міжнародної 
нормативно-правової бази у сфері бухгалтерського обліку; 

2) Здатність документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних 
операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку. 
3) Виконання професійної діяльності в усіх ланках податкової й фінансових систем 

України на національному й місцевому рівнях. 
4) Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 
вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 
підприємств, установ, організацій.  

5) Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням обліково-
аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством. 
 

Профіль програми  

Магістерська програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і 
оподаткування результатів діяльності підприємств. Орієнтована на глибоку спеціальну 

підготовку головних бухгалтерів, бухгалтерів, підприємців, ініціативних та здатних до 
швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. Враховує діючі вимоги до 
вирішення практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з сучасними 

всесвітньо відомими сертифікаційними програмами бухгалтерів. Формує фахівців з обліку 
і оподаткування з новим перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, 
але й створювати умови для формування якісної інформації для цілей складання 
фінансової, податкової і управлінської звітності на базі сучасних досягнень. 

 
Ключові результати навчання 

1. Знання з предметної області 
1) розуміння природи публічних фінансів, засад бюджетування та управлінського обліку; 
2) розуміння основних положень теорії, методології та практики бухгалтерського обліку; 

3) сучасні уявлення про методів математичного моделювання та обробки економічної 
інформації; 



4) знання сучасних методів економічного та фінансового аналізу як наукової бази 

прийняття управлінських рішень; 
5) знання основних положень податкового законодавства та володіння практичними 
навичками щодо методики розрахунків основних податків і складання відповідної 

податкової звітності. 
 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 
1) здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 
професійно-орієнтованих дисциплін у процесах пізнання економічної реальності; 

2) здатність застосовувати професійні знання до розв’язання кількісних та якісних задач з 
аналізу економічних процесів; 

3) здатність автоматизувати та оптимізувати роботу аудитора та бухгалтера за допомогою 
інформаційних технологій. 
4) Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та 

розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 
5) 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. 

 
3. Практичні навички з предметної області 

1) ведення податкового планування й податкового обліку на підприємствах різних 
організаційно-правових форм, підготовка бухгалтерської та податкової звітності, 
аналітична робота у галузі фінансів і податків компаній, виконання представницьких 

обов'язків в арбітражних судах;  
2) здатність перевіряти фінансову звітність на арифметичну точність; 

3) здатність складати коригуючі бухгалтерські записи щодо виправлень залишків за 
балансовими рахунками; 
4) Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 

підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 

5) Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 
6) Використовувати теоретичні, організаційні та методичні засади аудиту. 

 
4. Загальні уміння та навички 

1) Демонструвати навички володіння загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження економічних явищ і процесів на підприємстві. 
2) Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх 

розподілу та контролю використання на рівні держави та підприємств різних 
організаційно-правових форм власності. 

3) Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту, та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 
4) Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на національному та 

міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду. 
 

Доступ до подальшого навчання 

Магістр із спеціальності «Облік і оподаткування» може продовжити навчання на другому 
циклі вищої освіти (рівень – аспірант ) за різними спеціальностями економічного 

напрямку. 
  



Навчальна та виробнича практика 

Студенти мають можливість проходити практику на підприємствах будь-якої 
організаційно-правої форми, усіх галузей і форм власності. Бази практики: ПАТ «Приват 
банк», ТОВ СП «Нібулон», ТОВ «Енран Едвертайзінг», ПАТ Райфайзен Банк Аваль і.т.д. 

 

Перспективи працевлаштування 

Працевлаштування можливе на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми 
(комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких 
випускники працюють на посадах головних бухгалтерів, фінансових директорів, 

замісників головних бухгалтерів, бухгалтерів окремих секторів; контролерів, аудиторів, 
внутрішніх аудиторів; в органах державної фіскальної служби, державної фінансової 

інспекції, казначейства, а також в інших органах державного та муніципального 
управління;фінансово-кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і 
установах системи вищої освіти. 

 
Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» 
 
Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 120 кредитів, успішно захищена магістерська 
робота 

 
Форма навчання 

Денна 

 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

 
1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ  ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1. Глобальна економіка 
2. Соціальна відповідальність 

3. Інноваційний розвиток підприємства 
4. Охорона праці в галузі та цивільний захист 
5. Інтелектуальна власність 

1.2. Цикл професійної та практичної підготовки 

1. Фінансовий аналіз  

2. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 
3. Організація бухгалтерського обліку 
4. Організація і методика аудиту 

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

1. Педагогіка вищої школи та методологія наукових досліджень 
2.2. Дисципліни вільного вибору студента 

2.2.2. Дисципліни за вибором студентів циклу професійної та практичної підготовки 

1. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами  
2. Державний фінансовий контроль 

3. Стратегічний управлінський облік 
4. Бюджетування податків і зборів на підприємстві 
5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті 

6. Облік, звітність і оподаткування на підприємствах малого бізнесу 
7. Управлінські інформаційні системи в обліку, оподаткуванні, аналізі і аудиті 


