
 
 

 



 



ПЕРЕДМОВА 
 

РОЗРОБЛЕНО РОБОЧОЮ ГРУПОЮ освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського у складі: 

 РОЗРОБНИКИ:  

 

 Яценко Наталя Михайлівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку і фінансів; 

 Дідур Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор 

кафедри обліку і фінансів; 

 Онищенко Оксана Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і фінансів; 

 Хоменко Людмила Миколаївна - кандидат економічних наук, доцент 

кафедри обліку і фінансів; 

 Кузьменко Наталія Володимирівна  -  здобувач другого (магістерського) 

рівня  вищої освіти ОПП «Облік і оподаткування»; 

 Поліщук Ольга Григорівна – заступник головного бухгалтера ПАТ 

«Укртатнафта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» є нормативним 

документом, в якому міститься система освітніх компонентів на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти в межах спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що визначає 

вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, 

перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані 

результати навчання, якими повинен оволодіти здобувач ступеня магістр. 

 Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» регламентує 

компетентнісні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги 

підготовки магістрів  за спеціальністю 071  «Облік і оподаткування». 

 Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем розроблена на основі та з урахуванням вимог і 

дотриманням принципів: 

- Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII в редакції від 23.04.2020 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text); 

 - Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341(зі змінами, внесеними згідно з 

Постановами КМУ № 509 від 12.06.2019, № 519 від 25.06.2020) 

(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12);  

- Національного класифікатору України: Класифікатор професій ДК 

003:2010 (із змінами, затвердженими наказом Державного комітету України з 

питань технічного регулювання та споживчої політики № 1574 від 18.08.20 р. 

(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text) 

- Класифікатора видів економічної діяльності ДК 009:2010 зі змінами від 

24.02.2020 р. (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vb457609-10); 

- International Accounting Education Standards Board (IAESB) [Міжнародні 

стандарти професійної освіти бухгалтерів] 

(http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/iaesb-consultation-

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2019-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020-%D0%BF#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/iaesb-consultation-paperprinciples-on-learning-outcomes.pdf


paperprinciples-on-learning-outcomes.pdf); 

- Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському 

просторі вищої освіти (ESG). (http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf); 

- Європейської кредитної трансферної накопичувальної системи:. Довідник 

користувача.(http://ihed.org.ua/images/doc/04_2016_ECTS_Users 

_Guide-2015_Ukrainian.pdf); 

- Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 958 від 12.07.2019 р.; 

- Наказу  МОН України № 593 від 28.05.2021 р. «Про внесення змін до 

деяких стандартів вищої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-

deyakih-standartiv-vishoyi-osviti); 

- Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 11 липня 2019 року № 977 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-

19#Text). 

 

 При розробці освітньо-професійної програми використано досвід закладів  

вищої освіти України, які здійснюють підготовку здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня за різними ОПП програмами за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» або спорідненими  спеціальностями, зокрема: 

- Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана: 

https://oef.kneu.edu.ua/ua/speciality_oef/oblikaud/Oa/; 

- Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця: 

https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/OPP-071-Oblik-i-audyt-

Bakalavr-2019.pdf; 

- Центральноукраїнського національного технічного університету: 

http://www.kntu.kr.ua/doc/educational%20program/project/071-b.pdf; 

- Полтавського університету економіки  і торгівлі: https://vstup.puet.edu.ua/wp-

http://www.ifac.org/system/files/publications/exposure-drafts/iaesb-consultation-paperprinciples-on-learning-outcomes.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-standartiv-vishoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-standartiv-vishoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19#Text
https://oef.kneu.edu.ua/ua/speciality_oef/oblikaud/Oa/
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/OPP-071-Oblik-i-audyt-Bakalavr-2019.pdf
https://www.hneu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/OPP-071-Oblik-i-audyt-Bakalavr-2019.pdf
http://www.kntu.kr.ua/doc/educational%20program/project/071-b.pdf
https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/OPP-071-oa-b-2021.pdf


content/uploads/2021/11/OPP-071-oa-b-2021.pdf 

- Тернопільського національного економічного університету: 

https://www.wunu.edu.ua/opp/faem/opus_program/oblik_i_analituka_tsufrovoi_eko

nomiku_bak.pdf. 

Освітньо-професійна програма використовується для: 

– складання навчальних планів та робочих навчальних планів; 

– формування індивідуальних планів студентів; 

– формування програм навчальних дисциплін, практик; 

– визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

– атестації магістрів спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Освітньо-професійна програма поширюється на кафедри КрНУ, 

що здійснюють підготовку фахівців освітнього ступеня магістра 

спеціальності       071 «Облік і оподаткування». 

https://vstup.puet.edu.ua/wp-content/uploads/2021/11/OPP-071-oa-b-2021.pdf
https://www.wunu.edu.ua/opp/faem/opus_program/oblik_i_analituka_tsufrovoi_ekonomiku_bak.pdf
https://www.wunu.edu.ua/opp/faem/opus_program/oblik_i_analituka_tsufrovoi_ekonomiku_bak.pdf


1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ  071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
1 - Загальна інформація 

Повна назва 

закладу вищої 

освіти та 

структурного 

підрозділу 

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського 

Факультет економіки і управління 

Кафедра обліку і фінансів 

Рівень вищої 

освіти 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Ступінь вищої 

освіти  

Ступінь вищої освіти: магістр 

 

Галузь знань 07 ‒ Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 ‒ Облік і оподаткування 

Обмеження щодо 

навчання 

Обмеження відсутні 

Освітня 

кваліфікація 

Магістр обліку і оподаткування  

Кваліфікація в 

дипломі 

Ступінь вищої освіти – магістр  

Спеціальність – 071 ‒ Облік і податкування 

Освітня програма  ‒ Освітньо-професійна  програма 

«Облік і оподаткування»  

Офіційна назва 

освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  програма «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня 

«магістр» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Опис предметної 

області 

Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, 

контрольно-аналітична, консультаційна, експертна 

діяльність суб'єктів господарювання та установ 

державного сектору у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 

складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог. 

Теоретичний зміст предметної області: поняття, 

категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові та 

спеціальні методи досліджень закономірностей 

функціонування сучасної економіки на макро- і 

мікрорівні, економіко- математичні методи для вирішення 



економічних проблем і завдань управління, а також 

інноваційні методи, методики, технології організації 

обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування. 

Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні 

системи і технології, спеціалізоване програмне 

забезпечення, методичний інструментарій для організації 

та моделювання обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і 

аналізу даних. 

 

Академічні 

права 
випускників 

Можливість навчання за програмою третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної освіти. 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний. 

Обсяг освітньо-професійної програми магістра – 90 

кредитів ЄКТС. 

Мінімум 35% обсягу освітньої програми має бути 

спрямовано на здобуття загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей за даною спеціальністю, 

визначених Стандартом вищої освіти. 

Термін навчання 1 рік 4 місяці 

Наявність 

акредитації 

Підготовка магістрів в даній галузі акредитована 

рішенням АК України від 19.02.2019, протокол №134 

(наказ МОНУ від 25.02.2019 р. № 242).  

Сертифікат Серія УД №17010012 від 25.02.2019 р.  

 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра  або рівня спеціаліста 

Мова (и) 

викладання 

Українська  

Термін дії 

освітньої 

програми 

До 01.07.2024 року 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

 

http://oif.kdu.edu.ua/html/osvitnya_programa2.html 

2- Мета освітньої програми 

Метою освітньо-професійної програми за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» є підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних 

фахівців з обліку та оподаткування, здатних, використовуючи здобуті 



теоретичні знання і професійні навички, до самореалізації та саморозвитку, до 

виконання завдань інноваційного розвитку України, до вирішення типових і 

складних непередбачуваних проблем комплексного характеру з обліку, аудиту 

та оподаткування в галузі управління та адміністрування, до дослідницької,  

креативної самостійної та командної діяльності з урахуванням професійної 

етики.  

 

3 - Характеристика освітньо-професійної програми 

Предметна область (галузь 

знань, спеціальність) 

07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Основний фокус програми  Основний фокус програми націлений на:  

підготовку фахівців з обліку і оподаткування. 

Програма базується на результатах сучасних 

досліджень актуальних проблем обліку і 

оподаткування, спрямована на актуальні 

практично-орієнтовані профілі: облік і 

оподаткування в управління підприємствами; 

облік і оподаткування у фінансових та 

бюджетних установах.  

Програма розвиває перспективи ефективного 

лідерства, впровадження стратегій 

менеджменту для вдосконалення в професійній 

області. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма 

Особливості програми Програма орієнтована на підготовку  

висококваліфікованих, інтелектуальних, 

ініціативних, комунікабельних і креативних 

фахівців з обліку і оподаткування для суб’єктів 

господарювання різних форм власності і видів 

діяльності з метою вдосконалення управління їх 

фінансово-господарською діяльністю.  

Освітньо-професійна програма спрямована на 

формування загальних і професійних 

компетенцій з урахуванням інноваційних 

технологій і комунікацій, сучасних методів 

обліково-аналітичного забезпечення діяльності 

економічних суб’єктів та їх менеджменту. 

4 - Придатність випускників освітньо-професійної програми 

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускник є придатним для працевлаштування 

на підприємствах, в організаціях та установах, 

що функціонують в межах всіх основних видів 

економічної діяльності. 



При успішному завершенні програми 

випускники мають право обіймати наступні 

первинні посади: 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. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього 

циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня 

HPK 

 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання 

та навчання 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, в 

тому числі мультимедійні, практичні заняття, 

самостійне навчання, індивідуальні заняття, 

консультації, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання тощо. Комбінація лекцій, 

практичних занять із розв’язанням ситуаційних 

завдань та використанням кейс-методів, 

ділових ігор, міждисциплінарних тренінгів за 

спеціалізацією, що розвивають комунікативні 

та лідерські навички та уміння працювати в 

команді.  

 

Оцінювання Контроль знань та умінь здобувачів 

здійснюється у формі поточного, семестрового, 

атестації та ректорського контролю 

залишкових знань (комплексна контрольна 

робота). Поточний контроль включає контроль 

знань, умінь та навичок студентів на лекціях, 

лабораторних, практичних заняттях та під час 

виконання індивідуальних навчальних завдань, 

контрольних робіт. Семестровий контроль 

проводиться у формі екзаменів, 

диференційованих заліків. Атестація 



проводиться у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи магістра.  

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у сфері професійної діяльності з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування або у процесі навчання, що 

передбачає проведення  досліджень  та/або  

здійснення  інновацій  та характеризується 

невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. ЗК02. Здатність 

спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному 

контексті. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з 

представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності 

та мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

Спеціальні (фахові, 

предметні) 

компетентності 

СК01. Здатність формувати та 

використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських 

рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий 
процес та регламентувати діяльність його 



виконавців у відповідності з вимогами 

менеджменту підприємства. 

СК02. Здатність організовувати обліковий 

процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами 

законодавства та менеджменту 

підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову 

звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

СК05. Здатність застосовувати методи і 

методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з 

урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні 

стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх 

послуг з дотриманням вимог професійної 

етики в процесі практичної діяльності. 

СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового 

та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати 

адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

СК10. Здатність проводити наукові 

дослідження з метою вирішення актуальних 



завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування. 

7- Програмні результати навчання 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР02. 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. 

ПР03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії 

розвитку бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної 

етики.  

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 



інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику. 

ПР16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації  у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення. 

 

                     8 -  Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадровове 

забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, що забезпечують 

освітньо-професійну програму, за кваліфікацією 

відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються, 

мають необхідний стаж педагогічної роботи та досвід 

практичної роботи.  В процесі організації навчального 

процесу залучаються практики . 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Використання сучасного мультимедійного 

обладнання та комп’ютерної техніки. 

Матеріально-технічне забезпечення кафедри дозволяє 

повністю забезпечити навчальний процес протягом всього 

циклу підготовки магістрів  зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування».  

 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Освітньо-професійна програма повністю забезпечена НМК з 

усіх освітніх компонент, наявність яких представлена у 

модульному середовищі університету. 

Використання мережі Інтернет, освітнього порталу 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського та авторських розробок науково-

педагогічних працівників. 

 

 

 

 9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

На основі двохсторонніх договорів між Кременчуцьким 

національним університетом імені Михайла 
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мобільність Остроградського та іншими  університетами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 

договорів між Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла   Остроградського та закладами вищої освіти 

країн-партнерів. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів 

вищої освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами 

української  або англійської мови. 

 

 
2 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА 

ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ООК-1 

Іноземна мова за професійним 

спрямуванням 

3 д. залік 

ООК-2 Соціальна відповідальність 5 екзамен 

ООК-3 Методологія наукових досліджень 5 д. залік 

ООК-4 Організація бухгалтерського обліку 5 екзамен 

ООК-5 Оподаткування суб'єктів підприємництва 6 екзамен 

ООК-6 Стратегічний управлінський облік 6 екзамен 

ООК-7 Управлінські інформаційні системи в 

обліку, аналізі та аудиті  

6 екзамен 

ООК-8 Консолідація фінансової звітності за 

національними і міжнародними 

стандартами 

6 екзамен 

ООК-9 Бухгалтерський облік і контроль  в 

управлінні підприємством 

5 екзамен 

ООК-10 Організація і методика аудиту 6 екзамен 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 53  

Вибіркові компоненти ОП 

ВОК-1 Дисципліна 1 5 д.залік 

ВОК-2 Дисципліна 2 5 д.залік 

ВОК-3 Дисципліна 3 5 д.залік 

ВОК-4 Дисципліна 4 5 д.залік 

ВОК-5 Дисципліна 5 5 д.залік 

Загальний обсяг вибіркових  компонент: 25  

Практична підготовка 

ВОК-11 Переддипломна практика 4,5 д.залік 
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ВОК-12 Кваліфікаційна робота магістра, захист 

кваліфікаційної роботи 

7,5 екзамен 

Загальний обсяг практичної підготовки          12 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ          90 

 

 

Перелік вибіркових компонент  

      

Шифр за 

ОПП 

Назва дисципліни Кредити 

ВОК 1 Стратегічний аналіз і оцінка ризиків 5 

ВОК 2 Екологічний облік і оподаткування 5 

ВОК 3 Професійна етика бухгалтера і аудитора 5 

ВОК 4 Податкове планування та мінімізація податкових 

ризиків 

5 

ВОК 5 Проблемно-орієнтований міжпредметний тренінг 5 

ВОК 6 Адміністрування податків і зборів 5 

ВОК 7 Фінансовий менеджмент 5 

ВОК 8 Державний фінансовий контроль 5 

ВОК 9 Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання 5 

ВОК 10 Податковий контроль і аудит 5 
 
 

3  ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної роботи  

Кваліфікаційна робота магістра передбачає 

розв’язання складного завдання або проблеми в сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та/або 

оподаткування. 

Кваліфікаційна робота не повинна містити плагіату, 

фабрикації та фальсифікації. 

Кваліфікаційна робота має бути розміщена на сайті 

закладу вищої освіти або у репозитарії закладу вищої 

освіти. 
 

 

4 ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

У КрНУ функціонує система забезпечення закладом вищої освіти якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення 

якості), яка передбачає здійснення таких процедур і заходів: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 



2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників закладу вищої та регулярне оприлюднення результатів 

таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб; 

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 

педагогічних працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 

вищої освіти; 

9) інших процедур і заходів. 

Система забезпечення закладом вищої освіти якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за поданням 

ЗВО оцінюється Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

або акредитованими ним незалежними установами оцінювання та забезпечення 

якості вищої освіти на предмет її відповідності вимогам до системи 

забезпечення якості вищої освіти, що затверджуються Національним агентством 

із забезпечення якості вищої освіти, та міжнародним стандартам і 

рекомендаціям щодо забезпечення якості вищої освіти. 

 

5 ВИМОГИ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ  

 

Професійний 

стандарт 

Стандарт враховує основні вимоги Міжнародних 

стандартів професійної освіти бухгалтерів (International 

Accounting Education Standards Board (IAESB) 

Особливості 

стандарту 

вищої освіти, 

пов’язані з 

наявністю 

даного 

Професійного 

стандарту 

Перелік компетентностей та результатів навчання 

гармонізований з вимогами Міжнародних стандартів 

професійної освіти бухгалтерів 1-6 (International Accounting 

Education Standards Board (IAESB), які визначають обов’язкову 

наявність технічних компетентностей за 11 сферами 

(предметними областями), професійних навичок (інтелектуальні, 

міжобистісні, особистісні, організаційні) та професійних 

цінностей, етики і поведінки. 
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6 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТЕЙ ВИЗНАЧЕНИХ  ПРОГРАМОЮ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБОВ’ЯЗКОВИМ 

КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 
  

 

О
О

К
 1

 

 

О
О

К
 2

 

 

О
О

К
 3

 

 

О
О

К
 4

 

 

О
О

К
 5

 

 

О
О

К
 6

 

 

О
О

К
 7

 

 

О
О

К
 8

 

 

О
О

К
 9

 

 

О
О

К
 1

0
 

 

О
О

К
 1

1
 

 

О
О

К
 1

2
 

Інтегральна 

компетентність 
+

 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

+
 

ЗК 01   + + + + +    + + + + 

ЗК 02 +  +     +    + 

ЗК 03    +  + +  +  + + 

ЗК 04  + +      + + + + 

ЗК 05  + + +      +  + 

ЗК 06 +  +  + +   + + +  

ЗК 07 + +   +   +     

ЗК 08   +  + +    + +  

ЗК 09  + +  +   +    + 

ЗК 10  + +    +  + +   

ЗК 11  +       + +   

СК 01  +  +  +   +  + + 

СК 02    +  +   +  + + 

СК 03    + + +  + +  +  

СК 04       +    + + 

СК 05  +    + +     + 

СК 06        +  +  + 

СК 07     + +    +  + 

СК 08    +     +  + + 

СК 09     +    + + + + 

СК 10 +  + + +  + +  +  + 
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 7   МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ  РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ

 ОБОВ’ЯЗКОВИМИ  КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ   ПРОГРАМИ 
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О

К
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О

К
 1
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К
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1
 

 

О
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К
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2
 

ПР 01 + + +  + +     + + 

ПР 02    +  +   +  + + 

ПР 03 +  +          

ПР 04    +  + +    + + 

ПР 05  + + +  + + +    + 

ПР 06  +  +  + +      

ПР 07  +    +  +     

ПР 08     +  +    + + 

ПР 09        + +  + + 

ПР 10  +     + +  + + + 

ПР 11     +    + + + + 

ПР 12      +   +    

ПР 13        + + +  + 

ПР 14     +  +   + +  

ПР 15   +  +  +  + + + + 

ПР 16 +  +    +     + 

ПР 17  +   +   + + + + + 

ПР 18  +        + + + 

ПР 19   +   + +   + +  
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8 МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ВИЗНАЧЕНИХ СТАНДАРТОМ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЕСКРИПТОРАМ НРК 
 

 

Класифікація компетентностей 

 
Знання 

Зн1. Спеціалізовані 

концептуальні знання, 

набуті у процесі навчання 

та/або професійної 

діяльності на рівн новітніх 

досягнень, які є основою 

для оригінального мислення 

та інноваційної діяльності, 

зокрема в контекст 

дослідницької роботи 

Зн2. Критичне 

осмислення проблем 

у навчанні та/або 

професійній діяльності та 

на межі предметних 

галузей 

Уміння 

Ум1. 

Розв'язання 

складних 
завдань і 

проблем, що 

потребує оновлення 

та інтеграції знань, 

часто в умовах 

неповної/недостатнь

ої інформації та 

суперечливих вимог 

провадження 

дослідницької 

та/або інноваційної 

діяльності 

 

Комунікація 

К1. Зрозуміле 

і недвозначне 

донесення 

власних 

висновків, а 

також знань та 

пояснень, що 

їх 

обґрунтовують

, до фахівців і 

нефахівців, 

зокрема до 

осіб, які 

навчаються 

 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1Прийняття 

рішень у складних 

і 

непередбачуваних 

умовах, що 

потребує 

застосування 

нових підходів та 

прогнозування 
АВ2. 

Відповідальність 

за розвиток 

професійного 

знання і практик, 

оцінку 

стратегічного 

розвитку команди 

АВ3. Здатність до 

подальшого 

навчання, яке 

значною мірою є 

автономним та 
самостійни

м 

 
За Національною рамкою 

Кваліфікац
ії (рівень 

8) 
 

За Стандартом 

Загальні компетентності 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою як 

інструментом підвищення свого професійного та 

особистісного рівня. 

 
Зн1 

 К1 АВ3 

ЗК03. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій в професійній сфері. 

Зн1 Ум1   



23 

23 

 

 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

Зн1, Зн2. Ум1  АВ1 

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). Зн1 Ум1  АВ3 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та

 аналізу інформації з різних джерел. 

Зн2. Ум1 К1 АВ3 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.   К1 АВ2, АВ3 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

  К1 АВ1 

ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

  К1 АВ1 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

 Ум1 К1 АВ1 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Зн2 Ум1 К1  

Спеціальні (фахові) компетентності 

СК01. Формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень на всіх рівнях  управління  підприємством  в  цілях  

підвищення 

ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

 
 

Зн1 

 
 

Ум1 

  
АВ1 

СК02. Вміти організовувати обліковий процесс та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності 

з вимогами менеджменту підприємства . 

  К1 АВ2 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  
АВ1 

СК04. Формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати  відповідну  інформацію  для  прийняття 

управлінських рішень. 

 
Зн1, Зн2 

  
К1 

 
АВ1, АВ2 
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СК05. Застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

 
Зн1, Зн2 

 
Ум1 

  
АВ1 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості,  аудиту,  огляду,  іншого  надання  впевненості  та 

супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності. 

 
Зн2 

 
Ум1 

  
АВ2 

СК07. Формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

 
Зн1 

 
Ум1 

  
АВ1 

СК08. Виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів господарювання,органів 

державного сектору. 

  
Ум1 

К1 АВ1 

СК09. Здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

  К1 АВ2, АВ3 

СК10. Проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

 
Зн1, Зн2. 

 
Ум1 

 АВ3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


