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Галузь знань

Код і
найменування
спеціальності
Управління та
071 «Облік і
адміністрування оподаткування»

Тип диплома та обсяг
програми
Вищий навчальний
заклад

Спеціалізація Ступінь вищої
(за наявності) освіти (освітній
ступінь)
магістр

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС

Харківський навчально-науковий інститут
Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи»
Акредитуюча інституція Державна
освітня
установа
«Навчальнометодичний центр з питань якості освіти»
Період акредитації
Сертифікат серія НД – IV № 2178406 від
15.03.2016 р. Термін дії 01.07.2026 р.
Рівень програми
FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК
– 7 рівень
A
Цілі освітньої програми
Підготовка магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»,
здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної
діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у
процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються
невизначеністю умов і вимог.
В Характеристика програми
1 Предметна
Облік і оподаткування. Формування загальних та
область, напрям
фахових компетентностей особистості, які
базуються на поглибленому вивченні досягнень
світової науки, практики, культури та професійної
етики, сучасній методології досліджень соціальноекономічних явищ, процесів, проблем під час
розроблення
концепції
та
стратегії
бухгалтерського
і
управлінського
обліку,
внутрішнього
і
зовнішнього
аудиту,
оподаткування, формування звітності відповідно
до вимог національних та міжнародних
стандартів, формування і використання обліковоаналітичної інформації в системі управління.
2 Фокус
програми: Акцент робиться на здобутті навичок та знань в
загальна/спеціальна обліку і аудиті управління підприємницькою
діяльністю
3 Орієнтація
Програма освітньо-професійна. Структура програми

програми

передбачає
оволодіння
знаннями
щодо
бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і
аналізу діяльності суб’єктів господарювання;
навичками ведення бухгалтерського обліку в
умовах застосування різних форм обліку і
інформаційних систем; використання сучасних
методів контролю; складання всіх видів звітності
(фінансової, податкової, управлінської); проведення
аналізу
господарської
діяльності
суб'єктів
господарювання тощо. Програма орієнтується на
сучасні професійні та наукові досягнення в галузі
економічних дисциплін, враховує специфіку роботи
бухгалтера
Програма забезпечує формування професійного
рівня знань та навичок з обліку і оподаткування
результатів діяльності підприємств, організацій,
установ. Орієнтована на професійну спеціальну
підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів,
податкових інспекторів, підприємців, економістів
тощо. Освітня програма формує фахівців з обліку і
оподаткування з творчим мисленням, здатних
використовувати існуючі методи відображення
господарських операцій в обліковій системі,
узагальнювати їх, формувати різні види звітності і
аналізувати її, виконувати контрольні функції.
Програма виконується в активному дослідницькому
середовищі, є мобільною. Здійснюється її
узгодження з базовими курсами сучасних
міжнародних
сертифікаційних
програм.
Можливість отримання подвійного диплому у
рамках діючих угод про співпрацю ДВНЗ
«Університет банківської справи» з провідними
зарубіжними ВНЗ. Стажування на підприємствах,
організаціях та ВНЗ закордоном.
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Особливості
програми

С

Працевлаштування та продовження освіти

1

Працевлаштування Працевлаштування у економічних агентах будьвипускників
якої організаційно-правої форми (комерційні,
некомерційні, державні, муніципальні) усіх
галузей і форм власності, у яких випускники
працюють на посадах: головний бухгалтер,
заступник головного бухгалтера, провідний
бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер ІІ
категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний
бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії,
бухгалтер-ревізор
ІІ
категорії,
науковий
співробітник
(інформаційний
аналітик),
бухгалтер-аналітик,
аналітик
консолідованої
інформації,
науковий
співробітник
(інформаційний аналітик), науковий співробітник
(аудит), науковий співробітник (бухгалтерський
облік), керівник фінансового чи економічного
підрозділу,
інспектор
фіскальної
служби,
консультант з податків і зборів, податковий
ревізор-інспектор

2

Академічні
випускників

D
1

Стиль та методика навчання
Підходи до
Комбінація
лекцій,
практичних
занять,
викладання та
розв’язування ситуаційних проблем, тренінгів,
навчання
кейсів тощо, виконання проектів, дослідницьких
наукових робіт.
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; імітаційні технології;
дослідницькі технології; дистанційні технології на
платформах «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

2

права Можливість навчатися за програмами третього
циклу на отримання ступеня Доктора філософії
(PhD) за професійним спрямуванням

досягнень за шкалою ECTS-рейтинг (ECTSGrade).
Методи
оцінювання: усно;
письмово;
з
використанням тестів; за рахунок комбінації будьяких
із
зазначених
вище
методів.
Види
контролю: попередній,
поточний,
підсумковий
Форми контролю: усне та письмове опитування,
тестування,
есе,
презентації,
захист
індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист
переддипломної практики,
Атестація – захист кваліфікаційної магістерської
роботи.
Програмні компетентності випускника
Група
шифр Зміст
1 Інтегральна
ІК
Здатність розв’язувати складні завдання і
компетентність
проблеми у сфері професійної діяльності
з обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування, а також у процесі
досліджень та/або здійснення інновацій,
що характеризуються невизначеністю
умов і вимог.
2 Загальні
ЗК
компетентності
2.1 Загальні
ЗНК1
Здатність
навчатися
та
постійно
нормативні
підвищувати свій загальнокультурний і
компетентності
професійний
рівень,
самостійно
освоювати нові методи роботи, розвивати
набуті знання щодо комплексного
бачення сучасних проблем економіки та
управління.
ЗНК2
Здатність до науково-дослідної та
аналітичної
роботи,
інноваційної
діяльності з метою отримання нових
знань та їх використання для експертної
оцінки
господарських
ситуацій
і
прийняття управлінських рішень.
ЗНК3
Здатність працювати самостійно і в
команді з використанням креативних
підходів та налагоджувати комунікаційні
зв’язки та міжособистісні взаємодії при
вирішенні поставлених завдань, а також
здатність до розширення профілю своєї
E

ЗНК4

ЗНК5
ЗНК6

ЗНК7

ЗНК8

2.2 Загальні додаткові ЗФК1
компетентності

ЗФК2

ЗФК3

професійної діяльності.
Здатність
бути
критичним
та
самокритичним, нести відповідальність за
наслідки
прийнятих
організаційноуправлінських рішень.
Здатність до педагогічної діяльності з
використанням інноваційних освітніх
технологій.
Здатність вільно володіти іноземною
мовою професійного спілкування як
інструментом
підвищення
свого
фахового та особистісного рівня.
Здатність володіти інструментальними
засобами
дослідження,
отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної
інформації та застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань.
Здатність
застосовувати
навички
публічних ділових і наукових комунікацій
з
використанням
інформаційних
технологій
задля
вирішення
комунікативних завдань.
Здатність організовувати обліковий процес
з урахуванням вітчизняного та зарубіжного
досвіду для оперативного та стратегічного
управління суб’єктами господарювання
різних форм власності та видів діяльності;
Здатність формувати обліково-аналітичну
інформацію про виробничу діяльність в
системі
управління
витратами
підприємства
та
інтерпретувати
представлену у звітності інформацію в
процесі обґрунтування рішень щодо
оперативного та стратегічного управління
суб’єктами господарювання, формувати
облікову політику та складати фінансову
звітність підприємств які працюють за
міжнародними стандартами;
Здатність розробляти податкову політику
суб’єкта господарювання відповідно до
обраної системи оподаткування, визначати
оптимальний
рівень
податкового
навантаження у процесі розвитку ринкової
конкурентоспроможності;

ЗФК4

Спеціальні (фахові, СК
предметні)
компетентності
3.1 Спеціальні
СНК1
нормативні
компетентності

Здатність організовувати контрольноаналітичні процеси, орієнтовані на
інформаційне забезпечення управлінських
рішень.
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СНК2

СНК3

СНК4

СНК5

СНК6

СНК7

Здатність підготовки та використання
облікової інформації як основи для
прийняття обґрунтованих управлінських
рішень на всіх рівнях управління
підприємством, впроваджувати політику
підвищення
ефективності
результативності
та
соціальної
відповідальності бізнесу.
Здатність
організовувати
обліковий
процес та регламентувати діяльність його
виконавців у відповідності з вимогами
менеджменту підприємства.
Вміння застосовувати теоретичні засади,
методичні підходи і практичні навички
щодо організації податкових розрахунків
за різними системами оподаткування.
Здатність формувати фінансову звітність
за
міжнародними
стандартами,
інтерпретувати,
оприлюднювати
й
використовувати відповідну інформацію
для прийняття управлінських рішень.
Здатність
застосовувати
методи
і
методики аналітичного забезпечення
сучасних
систем
менеджменту
з
урахуванням
стратегії
розвитку
підприємства в умовах невизначеності,
ризику та/або асиметричності інформації.
Здатність до пізнання теоретичних,
методичних та практичних положень
контрольного процесу та застосування
міжнародних стандартів контролю якості,
аудиту,
огляду,
іншого
надання
впевненості та супутніх послуг з
дотриманням вимог професійної етики.
Здатність
формулювати
завдання,
розробляти методики та впроваджувати
сучасні
методи
фінансового
та

управлінського обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування
у
відповідності
зі
стратегічними цілями підприємства.
СНК8 Здатність виконувати адміністративноуправлінські функції у сфері діяльності
суб’єктів
господарювання,
органів
державного сектору.
СНК9 Здатність здійснювати діяльність з
консультування власників, менеджменту
підприємства та інших користувачів
інформації
у сфері обліку, аналізу,
контролю, аудиту, оподаткування.
СНК10 Здатність проводити наукові дослідження
з метою вирішення актуальних проблеми
теорії, методики, організації та практики
обліку, аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування.
3.2 Спеціальні
СДК1 Вміння
використовувати
принципи
додаткові
системного підходу при організації
компетентності
облікового, контрольного та аналітичного
процесів
СДК2 Вміння вести облік і формувати
фінансову звітність за міжнародними
стандартами
та
використовувати
відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень
СДК3 Здатність проводити наукові дослідження
з метою вирішення актуальних проблем
організації та практики обліку, аудиту,
аналізу, контролю та оподаткування
СДК4 Здатність
оцінювати
фінансовоекономічний
стан
суб’єктів
господарювання; обчислювати резерви
підвищення рівня ефективності їх
функціонування у внутрішньому та
зовнішньому середовищах з метою
прогнозування
розвитку
на
майбутнє,розв’язування
економічних
проблем і формування на цій основі
потрібних управлінських рішень
F Програмні результати навчання
Група
шифр Зміст
Знання
РН1
Здатність
продемонструвати
систематичне розуміння професійних

РН2

РН3

РН4

РН5

РН6

РН7

РН8

РН9

знань у плануванні та прогнозуванні
діяльності суб’єктів господарювання
шляхом проведення розрахунку їх
основних економічних показників на
основі даних звітності.
Здатність застосовувати знання при
розробці та впровадженні інновацій,
вирішенні
складних
проблем
у
професійній
діяльності,
враховуючи
взаємозв’язок і взаємодію з іншими
сферами діяльності.
Здатність проводити наукові дослідження
з питань обліку та оподаткування
індивідуально або в складі команди, що
вимагає
достатнього
рівня
знань
методології,
опрацювання
наукових
джерел, аналізу якісних та кількісних
облікових даних, звітності.
Здатність
продемонструвати
знання
нормативно-правової бази для організації
процесів управління у сфері професійної
діяльності.
Здатність продемонструвати знання із
розробки критеріїв прийняття і реалізації
управлінських рішень з використанням
відповідних методів та принципів у сфері
професійної діяльності
Здатність продемонструвати широкий
спектр пізнавальних і інтелектуальних
навичок з формування, поліпшення та
впровадження
інформаційного
забезпечення
управління
діяльністю
суб’єктів господарювання
Здатність застосовувати знання та
розуміння можливостей розробки та
реалізації гнучкої стратегії розвитку
суб’єктів господарської діяльності на
основі
ефективного
використання
облікової та аналітичної інформації.
Здатність
застосовувати
знання
принципів розробки та впровадження
раціональних
форм
організаційної
структури управління.
Здатність ефективно працювати в
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РН12

РН13

РН14

РН15
РН16

Уміння

РН 17

Комунікація

РН 18

Автономність і

РН 19

колективі,
здійснювати
раціональну
організацію праці працівників у сфері
професійної діяльності.
Здатність
продемонструвати
навики
вибору стилю керівництва при здійсненні
управління персоналом та організації
роботи економічного, бухгалтерського та
фінансового підрозділів.
Здатність виявляти і вирішувати етичні
проблеми, ґрунтуючись на принципах
корпоративної
соціальної
відповідальності.
Здатність продемонструвати знання та
навички контролю за станом обліку і
звітності, адміністрування податків та
зборів, використовуючи прогресивні
методи, прийоми та інструменти сфер
професійної діяльності.
Здатність
продемонструвати
уміння
стратегічного аналізу та прогнозної
оцінки господарських процесів, подій та
явищ суб’єктів господарювання та
дослідження ефективності системи їх
управління
Здатність володіти навичками роботи з
комп’ютером,
використовувати
інформаційні технології для вирішення
практичних завдань у галузі професійної
діяльності.
Здатність діяти автономно та бути
самостійним в плануванні і реалізації
проектів на професійному рівні.
Здатність нести відповідальність за
розвиток
професійних
знань
та
демонструвати вправність у володінні
іноземною діловою мовою.
Здатність застосовувати знання для
виконання завдань та розв’язання
проблем
Накопичення
інформації
з
бухгалтерського і податкового обліку,
контролю і аналізу для
прийняття
управлінських рішень
Здатність
самостійно
виконувати

відповідальність

завдання, розв’язувати задачі і проблеми
та відповідати за результати своєї
діяльності.
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Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове
Якісний склад науково-педагогічних працівників,
забезпечення
що забезпечує навчальний процес освітнього
ступеня магістр зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» складає 43 % докторів наук та
професорів і 57% кандидатів наук та доцентів.
МатеріальнеОбслуговування
навчального
процесу
з
технічне
підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і
забезпечення
оподаткування» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» освітнього ступеня магістр
забезпечує власна матеріально-технічна база
інституту, яка включає навчальні та комп`ютерні
аудиторії
(загальною площею 6476,7 кв.м.)
обладнані інтерактивними дошками та сучасною
комп`ютерною технікою.
Навчально-тренувальна станція, до складу якої
входить навчально-тренувальний банк та 4
навчально-тренувальні фірми надає можливість
проведення навчальної практики на базі реальних
програм підприємств, організацій і установ.
Побудовано навчально-тренувальну банківську
систему – програмно-технічний комплекс, який
дає можливість відтворити роботу дворівневої
банківської системи у двох напрямах: модель
взаємодії НБУ з іншими банками і модель
взаємодії головного банку з філіями. В інститутах
функціонують навчально-тренувальні банки, які
можуть виконувати функції філії головного банку,
або самостійної банківської установи.
В інституті функціонує бібліотека з двома
читальними залами, що забезпечує виконання
навчального плану освітнього ступеня магістр зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування».
Розвинена соціальна інфраструктура, до якої
належить медпункт, спортивний блок, їдальня
сприяє підготовці фахівців, та гуртожиток, в
якому забезпечено проживання студентів у
повному обсязі.
Інформаційне та Фонд бібліотеки налічує 83508 примірників

навчальнометодичне
забезпечення

H
1

2

підручників, навчальних посібників, довідкової та
іншої навчальної літератури, фахових періодичних
видань тощо, що на 100%
забезпечує всі
дисципліни навчального плану спеціальності 071
«Облік і оподаткування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування» освітнього
ступеня
магістр
навчально-методичною
літературою в паперовому вигляді.
Внутрішня електронна
мережа (бібліотека)
містить у електронному вигляді методичні
матеріали за всіма дисциплінами навчального
плану.
Створено інституційний репозитарій, який
сприяє
популяризації
наукових
здобутків
інституту, підвищення його рейтингу через
зростання рівня цитованості наукових праць НПП.
Діюча
система
дистанційного
навчання
забезпечує самостійну та індивідуальну роботу
студентів
спеціальності
071
«Облік
і
оподаткування» освітнього ступеня магістр.
Академічна мобільність
Національна
Індивідуальна
академічна
мобільність
кредитна
уможливлюється в рамках угод про співпрацю з
мобільність
вищими навчальними закладами, що входять до
науково-навчального комплексу «Економосвіта»
та
навчально-виробничого
комплексу
«Західбанкосвіта».
Організація
кредитної
мобільності
магістрів,Проект
«Національний
Еразмус+ Офіс в Україні» (НЕО).
Міжнародна
В рамках угод про співпрацю здійснюється
кредитна
академічна мобільність з Вищою школою –
мобільність
Університетом прикладних наук Федерального
банку Німеччини (м. Гахенбург, Німеччина),
Індивідуальна академічна мобільність можлива
за рахунок участі у програмах проекту Еразмус+
спільно з Вроцлавський економічний університет
(м. Вроцлав, Польща), Краківський економічний
університет (м. Краків, Польща),
Здобувачі, відповідно до діючих угод і
розроблених програм, мають можливість отримати
подвійні
дипломи
європейських
вищих
навчальних закладів, зокрема: Краківського
економічного університету (Польща), Балтійської
міжнародної
академії
(м.
Рига,
Латвія),
Університету МіколасаРомеріса (м. Вільнюс,

Литва),

3

Навчання
іноземних
здобувачів вищої
освіти

Навчання іноземних студентів може проводиться
на загальних умовах або за індивідуальним
графіком.

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС
за компонентами освітніх програм
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни,
кредити
практики, кваліфікаційна робота тощо)
ЄКТС
Код*
Назва
Блок «Загальна підготовка» (1)
Обов’язкові компоненти
ЗОД1
УБС студія «Управління людськими ресурсами»
6
ЗОД 2 Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес6
комунікації (рівень С)
Загальний обсяг обов’язкових компонент за блоком 1
12
Блок «Галузева підготовка» (2)
Обов’язкові компоненти
ГОД1 Глобальна економіка
6
ГОД2 Фінансовий менеджмент
6
Загальний обсяг обов’язкових компонент за блоком 2
12
Блок «Фахова/предметна підготовка» (3)
Обов’язкові компоненти
ФОД1 Організація бухгалтерського обліку
6
ФОД2 Фінансова звітність за міжнародними стандартами
6
Загальний обсяг обов’язкових компонент за блоком 3
12
Вибіркові компоненти
Варіативна компонента «Облік і аудит в управлінні підприємницькою
діяльністю»
Стратегічний аналіз
6
ФВД1
Організація і методика податкового контролю
6

Облік та аналіз в умовах невизначеності
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Аудит та підтвердження звітності
ФВД3
Податковий менеджмент
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для
ФВД 4 малого і середнього бізнесу
Облік і оподаткування міжнародних розрахунків
Загальний обсяг вибіркових компонент за блоком 3
Всього за блоком 3
Усього за навчальними дисциплінами
Блок практична підготовка (4)
Переддипломна практика
ПП1
Підготовка кваліфікаційної магістерської роботи
ПП2
Усього за практичною підготовкою
Всього за освітньою програмою
ФВД2

6
6
6
6
6
6
24
36
60
15
15
30
90

* Кодування навчальних дисциплін відбудеться в наступному порядку:
ЗОД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що є обов’язковою для вивчення;
ЗВД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що обирається за вибором студента з групи
навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації;
ГОД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що є обов’язковою для вивчення;
ГВД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що обирається за вибором студента з групи
навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації;
ФОД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна підготовка», що є обов’язковою для вивчення;
ФВД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна підготовка», що обирається за вибором студента з
групи навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації .

