


Загальні положення: 

Код та 

найменування 

спеціальності 

071 Облік і оподаткування 

Рівень вищої 

освіти 
Другий (магістерський) рівень 

Перелік 
спеціалізацій та 
освітніх програм 

 
Облік і оподаткування 

Загальний 

обсяг у 

кредитах ЄКТС 

та строк 

навчання 

- на базі ступенів «бакалавр», «магістр» або ОКР 
«спеціаліст» становить 90 кредитів ЄКТС. 

Мінімум 50% обсягу освітньої програми має бути спрямовано 

на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) 

компетентностей за спеціальністю, визначених цим 
стандартом вищої освіти. 

Професійні 

стандарти 

- Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої 

освіти затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.06.2019 р. № 869 

Перелік основних компетентностей 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та/або здійснення інновацій та 

характеризується невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми  
ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК3. Навички використання інформаційних технологій. 

ЗК4.Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті  
ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК9. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт 

ЗК12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 13. Здатність планувати і проводити наукові дослідження, 

готувати результати наукових робіт до оприлюднення 



Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

(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.Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно 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. 

ФК11. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні 

методи наукових досліджень, спрямовані на пізнання 
досліджуваних економічних явищ і процесів.  

ФК 12.Здатність застосовувати отримані нові знання й 

практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у 
сфері обліку, аудиту та оподаткування, а також адаптувати їх 

до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку. 



Орієнтовний 

перелік 

професійних 

кваліфікацій, 

які планується 

надавати 

*Класифікатор професій ДК 003:2010: 

1321 керівники фінансових, бухгалтерських, економічних 

підрозділів 

1475 менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 

2411 професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

2441 професіонали в галузі економіки 

3433 бухгалтери та касири-експерти 

3442 інспектори податкової служби 

2310.2 асистент, викладач вищого навчального закладу 

Вимоги до 

рівня осіб, які 

можуть 

розпочати 

навчання 

- на базі ступеня «бакалавр» 

- на базі ступеня «магістр»  

- на базі ОКР «спеціаліст»   

Порядок 

оцінювання 

результатів 

навчання 

Атестація здобувачів  здійснюється у формі публічного 

захисту кваліфікаційної роботи. 

 

 




