
1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

1 - Загальна інформація 
Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту 

Ступінь вищої 

освіти та повна 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий (магістерський) 

Магістр обліку і оподаткування 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Облік, аудит і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1,5 роки 

Наявність 

акредитації 
Акредитована МОН України 

Сертифікат НІ № 2487291 від 31.07.2017 р. 

Цикл/рівень 

НРК України – 7 рівень; 

QF for the EHEA (The framework of qualifications for the European Higher Education 

Area) – другий цикл;  

EQF–LLL (European Qualifications Framework for lifelong learning) – 7 рівень 
Передумови Наявність ступеня бакалавра 
Мова(и) викладання Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До 01 березня 2019 р. (підстава: наказ МОНУ № 1432 від 30.10.2017 «Про 

визнання освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію 

спеціальностей») 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.suem.edu.ua/uk/university/study_programs_conclusions 

2 - Мета освітньої програми 
Забезпечити підготовку фахівців з обліку і оподаткування, здатних розв’язувати складні завдання 

і проблеми у сфері професійної діяльності та у процесі досліджень з обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування у підприємницькій діяльності, що характеризуються невизначеністю умов 

і вимог, та застосовувати фундаментальні знання і практичні навички для ефективного 

управління суб'єктами господарювання. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління і адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

- Об’єктом вивчення є організаційна, управлінська, економічна,  контрольно-

аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання 

та установ державного сектору, науково-дослідна діяльність у сфері обліку, 

аудиту та оподаткування. 

Теоретичний зміст предметної області полягає у поглибленому вивченні 

досягнень світової науки, практики, культури та професійної етики, 

сучасній методології досліджень та педагогічної діяльності для вивчення 

соціально-економічних явищ, процесів, проблем під час розроблення 

концепції та стратегії обліку, аудиту, оподаткування, формування звітності 

відповідно до вимог національних та міжнародних стандартів та обліково-



аналітичної інформації в системі управління. 

Обов’язкові компоненти програми – 73%, вибіркові компоненти - 27%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна прикладна 

Програма базується на загальновідомих положеннях та результатах наукових 

досліджень у галузі обліку, оподаткування, контролю і аналізу та орієнтує на 

застосування сучасних методів і методик під час розроблення концепції та 

стратегії обліку, аудиту, оподаткування відповідно до вимог національних та 

міжнародних стандартів та формування обліково-аналітичної інформації в 

системі управління суб’єктами господарювання; дозволяє сформувати 

професійні, наукові, аналітичні, організаційні та управлінські компетентності, 

високий професіоналізм і ділову активність. 

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі обліку і оподаткування.   

Ключові слова: облік, аудит, аналіз, оподаткування, контроль, звітність, 

міжнародні стандарти, національні стандарти, підприємницька діяльність. 

Особливості 
програми 

Програма націлена на отримання студентами поглиблених знань з обліку, 
оподаткування, аналізу, контролю та аудиту відповідно до міжнародних 
стандартів, набуття навичок здійснення наукових досліджень з актуальних 
проблем у зазначеній сфері. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку 
сучасних фінансових менеджерів, аудиторів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, 
податківців, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог 
сучасного бізнес-середовища. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Магістр обліку і оподаткування підготовлений до роботи: 

- за такими видами економічної діяльності (згідно ДК 009:2010): 

професійна, наукова та технічна діяльність, діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування, державне 

управління, освіта, надання інших видів послуг;  

- за такими видами робіт (згідно ДК 003: 2010):  головний бухгалтер, 

фінансовий директор підприємства, установи та організації; керівник 

фінансових і фінансово-економічних підрозділів, головний спеціаліст; 

заступник головного бухгалтера, бухгалтер окремих секторів; 

бухгалтер-експерт; аудитор, внутрішній аудитор, державний аудитор; 

податковий інспектор; фінансовий аналітик; податковий агент чи 

консультант; викладач, асистент; науковий співробітник. 

Випускники можуть бути працевлаштовані на підприємствах будь-якої 

організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, 

муніципальні) усіх галузей і форм власності, в органах державної 

фіскальної служби, державної фінансової інспекції, митної служби, 

казначейства, а також в інших контролюючих органах, органах 

державного та муніципального управління, виконавчої влади; фінансово-

кредитних установах; науково-дослідних організаціях; установах системи 

вищої освіти. 

Подальше навчання 
Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня 

QF-LLL, 8 рівня НPK 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Використовується студентоцентроване навчання із застосуванням 

особистісно орієнтованих методів активного навчання, що сприяють 

формуванню суб’єктивного досвіду та самореалізації студента. Здійснюється 

у поєднанні лекцій, практичних занять, консультацій, самостійної роботи; 

виконання проектів, дослідницьких наукових робіт, лабораторних робіт, 

консультацій із викладачами, практичної підготовки та підготовки кваліфікаційної 

роботи із використанням інформаційних, дослідницьких та дистанційних 

технологій. 

Оцінювання 
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною 

системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою. 



Види контролю: попередній, поточний, підсумковий, атестація. 
Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентації, 

захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист звітів з практики та 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність виконувати складні завдання і розв’язувати комплексні проблеми 

у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення 

дослідження та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог.  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ЗК 2. Здатність вільно володіти іноземною мовою як засобом 

професійного спілкування, інструментом підвищення свого професійного 

та особистісного рівня. 

ЗК 3. Здатність проводити науково-дослідну, аналітичну та інноваційну 

діяльність з метою отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських 

рішень. 

ЗК 4. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням 

креативних підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії під час вирішення поставлених завдань, а також 

здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

ЗК 5. Здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських 

рішень. 

ЗК 6. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, 

отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК 7. Здатність застосовувати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій з використанням інформаційних технологій задля 

вирішення поставлених завдань.  

ЗК 8. Здатність застосовувати теоретико-методологічні, методичні та 

організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної 

відповідальності  у професійній діяльності. 

ЗК 9. Здатність застосовувати сучасні уявлення щодо інноваційних 

систем організаційно-економічних взаємовідносин суб’єктів 

господарювання у процесі здійснення, удосконалення та розвитку 

міжнародних економічних взаємовідносин. 

ЗК 10. Здатність застосовувати сучасні уявлення щодо використання 

новітніх підходів до аналізу й оцінювання господарських явищ і 

процесів у контексті фінансово-економічних інтересів підприємства. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в цілях підвищення ефективності,  

результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

ФК 3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

ФК 4. Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними 



стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

ФК 6. Здатність використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 

ФК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства. 

ФК 8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів державного 

сектору. 

ФК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ФК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

ФК 11. Здатність застосовувати методику експертних досліджень 

основних фінансово-господарських операцій та  формувати  експертні 

висновки. 

ФК 12. Здатність обирати та оцінювати альтернативні форми 

оподаткування та організації обліку і контролю з урахуванням потреб 

різних категорій суб’єктів підприємництва. 

ФК 13. Здатність формувати стратегію ефективного фінансового 

управління підприємства, використовувати сучасні концепції для 

підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості 

підприємства. 

ФК 14. Здатність об'єктивно оцінювати методи підготовки управлінських 

рішень, проводити аналітичну роботу для розробки стратегічних заходів 

із забезпечення прибутковості підприємств, прогнозувати діяльність 

підприємства у певних умовах. 

7 - Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання (ПРН) 

ПРН 1. 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 2. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових 

питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня. 

ПРН 3. Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПРН 4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПРН 5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 



ПРН 6. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської 

та іншої  звітності суб’єктів господарювання. 

ПРН 7. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

ПРН 8. 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 9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 

господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 

використовуючи сучасні техніки аналізу. 

ПРН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та 

зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів 

господарювання та визначають їх економічну поведінку. 

ПРН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПРН 12. Знати теоретичні, методичні та практичні положення 

контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи 

контролю суб’єктів господарювання. 

ПРН 13. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу 

суб’єктів господарювання та органів державного сектору з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПРН 14. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики. 

ПРН 15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації. 

ПРН 16. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику.  

ПРН 17. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 

вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами.  

ПРН 18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

ПРН 19. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

ПРН 20. Використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі 

в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПРН 21. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

ПРН 22. Моделювати застосування методів наукових досліджень для 

аналізу закономірностей і тенденцій основних напрямів розвитку обліку, 

аналізу та аудиту, оподаткування. 

ПРН 23 Орієнтуватися у глобальних проблемах економічного розвитку 



світових господарських зв’язків, розробляти стратегічні заходи для 

забезпечення міжнародної конкурентоспроможності товарів, послуг, 

підприємств, галузей, міжгалузевих комплексів. 

ПРН 24. Демонструвати власні думки, відстоювати власну позицію, вміти 

дискутувати та демонструвати професійне ставлення до проблем сталого 

розвитку. 

ПРН 25. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у 

сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та 

розробляти пропозиції щодо їх вирішення. 

ПРН 26. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в сфері 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПРН 27. Здатність застосовувати знання та розуміння можливостей 

розробки та реалізації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської 

діяльності на основі ефективного використання облікової, аналітичної та 

результативної контрольної інформації. 
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відповідальність 

ОК 3
Інноваційний 

розвиток 
підприємства

ОК 6 Облік і 
фінансова звітність за 

міжнародними 
стандартами

ВБ 1. 1 Обліково-
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економічної безпеки 
підприємства

ОК 4
Глобальна економіка
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Державний 
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контроль
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Податковий 
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ОК 9
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ОК 1
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досліджень 

ВБ 2. 1 Консолідація 
фінансової звітності

ВБ 1.5
Фінансовий 
менеджмент
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бухгалтерська 
експертиза

ВБ 1.6
Облік і звітність 
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ОК 10 Виробнича практика

ОК 11 Переддипломна практика

ОК 12 Кваліфікаційна (магістерська ) робота

ОК  7
Організація 

бухгалтерського обліку

 

 
 
 


