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Ціль програми
Підготувати фахівців з обліку і оподаткування високого рівня,
яківолодіють фундаментальними знаннями і практичними навичками
зобліку, аудиту та оподаткування у сфері банківської діяльності
тавміють
їх
застосовувати
для
ефективного
управління
банківськимиустановами.

В

Характеристика прогрмами
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Предметна
Облік і оподаткування.
область, напрям Блок обов’язкових дисциплін

–

62%,

блок
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вибіркових дисциплін – 38 %. Програма
передбачає поглиблене вивчення таких дисциплін,
як
бухгалтерський
облік
в
управлінні
підприємством, стратегічний аналіз, організація
бухгалтерського обліку, організація і методика
аудиту, інноваційні технології.
Фокус програми: Загальна програма «Облік і оподаткування».
загальна/
Спеціалізація «Облік і аудит в банку», «Облік і
спеціальна
аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».
Орієнтація
Структура програми базується на сучасних
програми
наукових дослідженнях в галузі обліку,
аудитутаоподаткування, орієнтує на актуальні
спеціалізації, які враховують специфіку обліку,
аудиту і оподаткування в банку та управлінні
підприємницькою
діяльністю,
дозволяють
сформувати професійні, наукові, аналітичні,
організаційні та управлінські компетентності,
високий професіоналізм і ділову активність.
Особливості
Програмою
передбачається
забезпечення
програми
студентів поглибленими знаннями з обліку,
аудиту
та
оподаткування
відповідно
до
міжнародних стандартів фінансової звітності,
міжнародних положень бухгалтерського обліку,
набуття навичок здійснення наукових досліджень
з актуальних проблем обліку, аудиту та
оподаткування.
Можливість отримання подвійного диплому у
рамках чинних угод про співпрацю ДВНЗ
«Університет банківської справи» з провідними
зарубіжними навчальними закладами. Стажування
на підприємствах, організаціях, у банківських
установах та ВНЗ закордоном.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштува Магістри з обліку і оподаткування можуть
ння
працювати на посадах:
Бухгалтер-ревізор, бухгалтер-експерт, головний
бухгалтер, економіст, фінансовий аналітик,
обліковий
фахівець
страхових
компаній,

банківських установ, керівник аудиторської
фірми, фінансовий директор, спеціаліст з
інвестиційного менеджменту, консультант з
антикризових питань, податковий консультант,
викладач
вищих,
професійно-технічних
навчальних закладів, методист з економічної
освіти, науковий співробітник.
Можливість навчатися за програмами третього
циклу на отримання ступеня доктора філософії
(PhD) за галуззю знань 07 «Управління та
адміністрування».
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Продовження
освіти

D
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Стиль та методика навчання
Підходи до
Лекції, семінари, практичні заняття в малих
викладання та
групах, самостійна робота на основі опрацювання
навчання
підручників і конспектів, консультації із
викладачами,
курсові
роботи,
навчальноознайомча, навчальна та виробнича практики.
Підходи
та
технології
навчання:
диференційований
підхід;
особистісно
орієнтований
підхід
(сприятливе
освітнє
середовище, мотивація до навчання, вибір змісту
навчання, формування навичок самоконтролю,
досягнення успіху в самореалізації тощо);
інформаційні
технології
(MS
Office,
«ЛІГА:ЗАКОН», 1С: Підприємство 8.2 тощо);
імітаційні технології; дослідницькі технології;
дистанційні технології на платформах СДО
«Прометей», «MOODLE».
Система
Оцінювання знань здобувачів вищої освіти
оцінювання
здійснюється
згідно
Положення
ДВНЗ
«Університет банківської справи» СУЯ-2015
«Порядок оцінювання успішності здобувачів
вищої освіти» за 100-бальною системою з
переведенням у систему оцінок за національною
шкалою, а також забезпечення ранжування
досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTSGrade).
Методи
оцінювання:
усно;
письмово;
з
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використанням тестів; за рахунок комбінації будьяких із зазначених вище методів.
Види
контролю:
попередній,
поточний,
підсумковий, атестація (державний екзамен з
дисциплін за фаховим спрямуванням)
Форми контролю: усне та письмове опитування,
тестування, есе, презентації, заліки, екзамени,
захист курсових робіт, захист практики.
Е
1

2

Програмні компетентності
Знання і
– основних положень сучасних економічних
розуміння:
теорій та їх впливу на теорію обліку, аналізу та
аудиту;
– національної та міжнародної нормативноправової бази сфери обліку, аналізу та аудиту;
– сучасних методів математичного моделювання
та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій,
сфери професійної діяльності;
– основ законодавства про інтелектуальну
власність;
– іноземної мови на рівні, як мінімум, незалежний
користувач;
– основних положень сучасних економічних
теорій та їх впливу на теорію обліку, аналізу та
аудиту;
– національної та міжнародної нормативноправової бази сфери обліку, аналізу та аудиту;
– сучасних методів математичного моделювання
та обробки інформації;
– сучасних інформаційних систем і технологій,
сфери професійної діяльності;
– основ законодавства про інтелектуальну
власність;
– іноземної мови на рівні, як мінімум, незалежний
користувач.
Застосування
– проводити первинний облік підприємницької
знань і розумінь: діяльності;
– використовувати облікові регістри, положення
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Формування
суджень:

нормативної бази з питань оподаткування,
складати і подавати звітність підприємства;
– використовувати методики і техніки аналізу
підприємницької діяльності;
–
виконувати
аналітичні
процедури
в
управлінському обліку;
– застосовувати знання щодо процедур організації
і методики внутрішнього аудиту,знання щодо
економічних ризиків, інформаційного
забезпечення управління підприємницькою
діяльністю,відповідні види, форми, методи
контролю;
– організовувати первинний облік банківських
операцій;
– використовувати положення нормативної бази з
питань оподаткування,методики і техніки аналізу
банківської діяльності, облікові регістри, складати
і подавати звітність банків;
– виконувати аналітичні процедури в
управлінському обліку;
– застосовувати знання щодо процедур організації
і методики внутрішнього аудиту,знання щодо
економічних ризиків, інформаційного
забезпечення управління підприємницькою
діяльністю, відповідні види, форми, методи
контролю.
– здійснення обліку, внутрішнього аудиту із
застосуванням
інформаційних
систем
і
комп’ютерних технологій;
–
визначення
шляхів
удосконалення
бухгалтерського обліку;
–
забезпечення
керівництва
підприємства
необхідною
інформацією
для
прийняття
управлінських рішень;
– управління економічними ризиками;
– розроблення та впровадження сучасної методики
організації
обліку,
аналізу
і
аудиту
підприємницької діяльності;
– застосування основних методів, способів,

прийомів і методики навчання й виховання,
наукових досліджень у сфері фінансово-кредитних
відносин з суб’єктами господарювання в
практичній діяльності підприємства;
– здійснення обліку, внутрішнього аудиту із
застосуванням
інформаційних
систем
і
комп’ютерних технологій;
–
визначення
шляхів
удосконалення
бухгалтерського обліку;
– забезпечення керівництва банківської установи
необхідною
інформацією
для
прийняття
управлінських рішень;
– управління економічними ризиками;
– розроблення та впровадження сучасної методики
організації обліку, аналізу і аудиту діяльності
банків;
– застосування основних методів, способів,
прийомів і методики навчання й виховання,
наукових досліджень у сфері фінансово-кредитних
відносин з суб’єктами господарювання в
практичній діяльності банківських установ.
F
Вміти:

Програмні результати навчання
– Вміти
відображувати
зміст
банківських
операцій за рахунками бухгалтерського обліку.
– Вміти вільно орієнтуватись у номенклатурі
плану рахунків банку.
– Вміти формувати зміст облікової політики
банку.
– Вміти визначати результат діяльності банку за
даними фінансового обліку.
– Вміти організовувати внутрішні перевірки в
результатах діяльності банку.
– Вміти обирати сучасні та ефективні форми,
способи і методи контролю.
– Вміти збирати інформацію про об’єкти
діяльності банківських установ.
– Вміти
розроблювати
заходи
щодо
впровадження ефективних форм облікового

–

–
–

–

–

–

–

відображення щодо діяльності банку.
Вміти виконувати роботи за різними напрямами
бухгалтерського обліку (облік основних засобів
і грошових коштів, товарно-матеріальних
цінностей, витрат на виробництво, реалізацію
продукції, результатів господарсько-фінансової
діяльності, розрахунків з постачальниками і
замовниками, а також за надані послуги тощо).
Вміти дотримуватись порядку оформлення
первинних документів та подання їх до обліку.
Вміти розроблювати та здійснювати заходи, які
спрямовані на підвищення ефективності
використання ресурсів, їх економію, посилення
контролю господарсько-фінансової діяльності
підприємств і організацій, забезпечення
зберігання власності, правильну організацію
бухгалтерського обліку.
Вміти застосовувати сучасні методи контролю
фінансово-господарської діяльності, обирати і
використовувати
критерії
оцінювання
результативності діяльності організації.
Вміти здійснювати перевірку фінансової та
управлінської
звітності
підприємства,
аналізувати
її
достовірність,
оцінювати
своєчасність її складання і подання.
Вміти розробляти рекомендації і план дій щодо
усуненню виявлених відхилень від планів;
рекомендації, що дозволяють знизити рівень
ризику окремих операцій або мінімізувати
можливі втрати.
Вміти здійснювати нагляд за роботою
персоналу в частині фінансів, аналізувати
посадові інструкції, визначати відповідність
розподілу обов’язків вимогам виробничого,
управлінського
і
фінансового
процесу,
здійснювати
розмежування
повноважень,
вносити пропозиції менеджеру з персоналу
щодо внесення об’єктивних змін в положення
про підрозділи, посадові інструкції.

– Вміти
здійснювати
заходи
з
неупередженої, правдивої та повної
про результати діяльності, рух
фінансовий стан підприємства.
– Вміти організовувати роботу з
пропозицій
для
керівника
підприємства з фінансових питань.

надання
інформації
коштів і
підготовки
(власника)

Базові дисципліни (37кредитів ЄКТС)
1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (14 кредитів ЄКТС)
Глобальна економіка
(4 кредити ЄКТС)
Управління людськими ресурсами
(4 кредити ЄКТС)
Професійна іноземна мова
(3 кредити ЄКТС)
Методологія наукових досліджень та
(3 кредити ЄКТС)
інтелектуальна власність
2. Дисципліни професійної підготовки (23 кредитів ЄКТС)
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
(4 кредити ЄКТС)
Стратегічний аналіз
(3 кредити ЄКТС)
Організація бухгалтерського обліку
(4 кредити ЄКТС)
Організація і методика аудиту
(5 кредитів ЄКТС)
Інноваційні технології (тренінги)
(4 кредити ЄКТС)
Комплексна курсова робота з дисциплін
(3 кредити ЄКТС)
«Організація бухгалтерського обліку»,«Організація
і методика аудиту»
Варіативні дисципліни
Варіативна частина (магістерська програма «Облік і аудит в банках»)(23
кредитів ЄКТС)
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті (3 кредити ЄКТС)
Науково-педагогічний тренінг
(3 кредити ЄКТС)
Організація обліку та звітність банку
(3 кредити ЄКТС)
Міжнародні стрндарти фінансової звітності
(4 кредити ЄКТС)
Аналіз і аудит банківської діяльності
(3 кредити ЄКТС)
Податковий облік в банку
(3 кредити ЄКТС)
Банківське регулювання і нагляд
(2 кредити ЄКТС)
Облік в НБУ
(2 кредити ЄКТС)
Варіативна частина (магістерська програма «Облік і аудит в управлінні
підприємницькою діяльністю») (23 кредитів ЄКТС)
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті (3 кредити ЄКТС)
Науково-педагогічний тенінг
(3 кредити ЄКТС)
Облік і звітність підприємницької діяльності
(4 кредити ЄКТС)

Управлінські інформаційні системи в обліку,
аналізі і аудиті
Контроль підприємницької діяльності
Антикризове регулювання діяльності економічних
агентів
Фінансовий менеджмент

(4 кредити ЄКТС)
(4 кредити ЄКТС)
(2 кредити ЄКТС)
(3 кредити ЄКТС)

