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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (за спеціалізацією «Фінансовий контроль та аудит») 
 

1 - Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Вінницький торговельно-економічний інститут  

Київського національного торговельно-економічного університету 

Кафедра обліку та оподаткування 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освітимагістр спеціальність «Облік і оподаткування» 

спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Офіційна назва 

освітньої програми 
«Облік і оподаткування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.  

Термін навчання 1 роки 4 місяці 

Наявність акредитації Акредитована. Акредитаційна комісія України  до 01.07.2024 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  

FQ-EHEA – другий (магістерський) цикл,  

EQF- LLL – 7 рівень 

Передумови Освітній ступінь «Бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Спеціаліст», освітній ступінь «Магістр» 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2024 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

hhttp://www.vtei.com.ua/index.php/ua/homepage/publichna-

informatsiia?layout=edit&id=2082 

 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців здатних розв’язувати  складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов та вимог 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Спеціалізація «Облік і оподаткування» 

Обов’язкова компонента - 50 %. 

Вибіркова компонента - 27 %. 

Практична підготовка - 10 %. 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та публічний захист -

13%. 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна 

Структура програми спирається на сучасні наукові дослідження в 

галузі обліку,  оподаткування, аудиту та аналізу орієнтується на 

актуальну спеціалізацію, дозволяє сформувати професійні, 

організаційні та управлінські компетентності 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Спеціальна вища освіта з обліку і оподаткування націлена на 

отримання здобувачами вищої освіти поглиблених знань з  обліку,  

оподаткування, контролю, аудиту та аналізу відповідно до 

міжнародних стандартів. 

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

Особливості 

програми 

Програма націлена на отримання здобувачами вищої освіти 

поглиблених знань з обліку, оподаткування, контролю та аудиту з 

метою вирішення типових та складних завдань в галузі управління  та 



адміністрування. Наявна варіативна складова професійних дисциплін 

з обліку, оподаткування, контролю, аудиту та аналізу діяльності 

підприємств та організацій в галузі управління та адміністрування; 

практична підготовка впродовж навчання на підприємствах, 

установах, організаціях 

4 – Придатністьвипускників до працевлаштування та подальшогонавчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою 

випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну 

роботу і може займати відповідну первинну посаду:  

  

241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, 

бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, 

маркетингу, ефективності підприємництва, 

раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 

2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

2411.1 Молодший науковий співробітник (аудит, 

бухгалтерський облік) 

2411.1 Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.1 Науковий співробітник-консультант (аудит, 

бухгалтерський облік) 

2411.2 Аудитор 

2411.2  Бухгалтер-експерт  

2411.2  Бухгалтер-ревізор 

2411.2  Консультант з податків і зборів 

2412.1 Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість) 

2412.1 Науковий співробітник (праця та зайнятість) 

2412.1 Науковий співробітник-консультант (праця та 

зайнятість) 

2412.2 Аналітик у сфері професійної зайнятості 

2412.2 Економіст з праці 

2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

2413.1 Наукові співробітники (біржові операції) 

2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності 

2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій 

2414.1 

 

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека 

підприємств, установ та організацій біржові операції) 

2414.2   Професіонали з фінансово-економічної безпеки  

2419.3   Професіонали державної служби 

2419.3 

2419.3 

Державний аудитор 

Спеціаліст-бухгалтер 

3 Спеціалісти 

31 Технічні спеціалісти в області прикладних наук і 

техніки 

3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки 

3433 Бухгалтери та касири-експерти 

3433.1 Асистент бухгалтера-експерта 

3433.1 Бухгалтер 

3433.1 Касир-експерт 

3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 
 

Подальше навчання Можливість продовжити навчання за програмою третього циклу FQ-

EHEA,  за 9 рівнем НРК України та за 8 рівнем EQF - LLL 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та Аудиторна та самостійна робота на засадах проблемно-орiєнтованого 



навчання підходу з використанням сучаснихосвітніх технологій та методик, 

презентації, дискусії, «мозкова атака», метод «кейс-стаді», підготовка 

висновків, робота в малих групах, дистанційне навчання, 

інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні,колективні та 

інтегративні технології навчання, самонавчання тощо. 

Оцінювання Поточний контроль, підсумковий контроль (тестування, захист 

проектів, розв’язання ситуаційних завдань, ділові ігри, тощо); 

підсумковий семестровий контроль (екзамен); підсумкова атестація 

(підготовка та публічний захист випускної кваліфікаційної роботи) 

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 (ЗК) 

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) 

компетентності 

спеціальності (СК) 

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 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.  

СК11. Здатність застосовувати загальнонаукові та спеціальні 

методи досліджень, спрямовані на перспективне прогнозування 

економічних явищ і процесів на мікро та макрорівні.   

СК12. Здатність застосовувати отримані нові знання та 

технологічні прийоми для розв’язання комплексних завдань у сфері 

обліку, аудиту, контролю, аналізу, оподаткування, а також 

формувати пропозиції подальшої стратегії розвитку у відповідності 

до умов змінного середовища та вимог сталого розвитку. 

7 - Програмні результати 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. 

ПР21. Вміти генерувати нові ідеї в сфері обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування на рівні управління підприємством, галузі, тощо.  

ПР22. Аналізувати і оцінювати закономірності і тенденції розвитку 

обліку, аналізу та аудиту, оподаткування на мікро та макрорівні 

ПР23. Моделювати застосування методів наукових та емпіричних 

досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку 

основних напрямів розвитку обліку, аналізу та аудиту, 

оподаткування. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробниками є науково-педагогічні працівники інституту, а також 

здобувачі вищої освіти старших курсів, які навчаються за 

спеціальністю, фахівці-практики, роботодавці, випускники, які 

здобули освітній ступінь магістра за програмою протягом 2-3 

минулих років, висококваліфіковані спеціалісти, стейкхолдери.  

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

працівники один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. 

закордонні. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Використання сучасного обладнання спеціалізованих та 

комп’ютерних лабораторій інституту. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища та авторських 

розробок науково-педагогічних працівників інституту. 

9 - Академічна мобільність 

Національна - 



кредитна мобільність 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+, КА 2 – «WeCan», «Допомога в 

інтеграції новоприбулим жінкам-переселенкам через 

підприємництво», 2019-1-SE01-KA204-060421 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

-  

 



 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 
2.1. Перелік компонент ОП 

 

 

Код 

н/д 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, виробнича (переддипломна) 

практика, кваліфікаційнийекзамен) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1 Професійна комунікація іноземною мовою  6 Екзамен 

ОК 2 Стратегічний управлінський облік  6 Екзамен 

ОК 3 Консолідація фінансової звітності  6 Екзамен 

ОК 4 Організація і методика аудиту 6 Екзамен 

ОК 5 Фінансовий аналіз  9 Екзамен 

ОК 6 Аудит оподаткування 6 Екзамен 

ОК 7 Державний аудит 6 Екзамен 

Загальний обсяг обов'язкових компонентів: 45  

Вибіркові компоненти ОП 

Вибірковий блок 1 

ВК1 Вибіркова компонента 1 6 Екзамен 

ВК2 Вибіркова компонента 2 6 Екзамен 

ВК3 Вибіркова компонента 3 6 Екзамен 

ВК4 Вибіркова компонента 4 6 Екзамен 

Загальний обсяг вибіркових компонентів: 24  

Практична підготовка 

Виробнича  (переддипломна) практика  9  

Атестація 

Виконання випускної кваліфікаційної роботи та публічний 

захист 
12 
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Рис.1 -  Структурно-логічна схема ОП спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізації «Фінансовий контроль та аудит» 

І курс 1 семестр ІІ курс 3 семестр І курс 2 семестр ІІ курс 

 4 семестр 
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комунікація іноземною 

мовою 
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ОК 5. Фінансовий 

аналіз 
ОК 7.Державний аудит 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» спеціалізації «Фінансовий контроль та аудит» проводиться у 

формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею 

документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із 

присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Облік і 

оподаткування» спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно.  

 

 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 
 ОК1 ОК2  ОК3  ОК4 ОК5  ОК6 ОК7 

ЗК01 + + + + + + + 

ЗК02 +       

ЗК03        

ЗК04 + + + + + + + 

ЗК05 + + + + + + + 

ЗК06  + + + + + + 

ЗК07 +  + +    

ЗК08   + +   + 

ЗК09 +  + +   + 

ЗК10    +    

ЗК11  +   + +  

СК01  + +  +  + 

СК02  +  +   + 

СК03  +  + + + + 

СК04   + +  + + 

СК05  + +    + 

СК06    +  +  

СК07  + + + + + + 

СК08  + + + + + + 

СК09  + + + + + + 

СК10 + + + + + + + 

СК11 + + + + + + + 

СК12 + + + + + + + 

 



 

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої 

програми 
 ОК1 ОК2  ОК3  ОК4 ОК5  ОК6 ОК7 

ПР01 + + + + + + + 

ПР02  + +   + + 

ПР03 +       

ПР04  + + +   + 

ПР05  + + +   + 

ПР06  + +   + + 

ПР07  + +   +  

ПР08  +    + + 

ПР09  + +    + 

ПР10  +   +  + 

ПР11  +    +  

ПР12  + +   +  

ПР13    +  +  

ПР14  + +     

ПР15 + + + + + + + 

ПР16 +       

ПР17 + + +  + + + 

ПР18  +  +    

ПР19  +     + 

ПР21 + + + + + + + 

ПР22 + + + + + + + 

ПР23 + + + + + + + 



 

Аркуш реєстрації змін 

 
№ 

пор. 

Дата Пункти, до яких 

відносяться зміни 

Ініціатор 

змін 

Прізвище, ініціали особи, що 

відповідає за внесення змін 

Підпис 
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