
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ОПИС ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»  

 

Код і назва спеціальності: 071 «Облік і оподаткування» 

Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Кваліфікація: магістр обліку і оподаткування 

Тривалість програми: 1 рік 4 місяці 

Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС 

Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, 

Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: другий 

(магістерський) рівень, восьмий рівень НРК, другий цикл FQ-EHEA, 7 рівень 

ЕQF-LLL. 

 

Структурний підрозділ, що забезпечує реалізацію ОП: кафедра 

бухгалтерського обліку оподаткування та аудиту Поліського національного 

університету. 

Особливі умови вступу: зарахування проводиться на загальних умовах 

вступу. 

Вимоги до попереднього рівня освіти: вступники мають право здобувати 

ОС «Магістр» за умови наявності освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або 

магістра за суміжними і несуміжними спеціальностями (напрямом підготовки). 

Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту 

видається здобувачу, який успішно виконав освітню програму та пройшов 

атестацію. Випускна атестація здійснюється шляхом оцінюванням ступеню 

сформованості компетентностей та результатів навчання. Форма атестації – 

захист кваліфікаційної роботи. 

Характеристика освітньої програми 

Мета освітньої програми: підготовка висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців 

в сфері обліку, оподаткування, аудиту, контролю і аналізу, які володіють 

знаннями, уміннями та навичками ефективного виконання складних проблем і 

завдань інноваційного характеру у професійній діяльності, що сприяє  

позитивним змінам в діяльності суб’єктів господарювання різних видів 

економічної діяльності. 

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, 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.   

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, оподаткування в системі 

прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

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

аналізу, контролю, оподаткування і 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 

Додаткові результати навчання з урахуванням особливостей освітньої 

програми 

ПР20. Обгрунтовувати вибір оптимальної системи організації 

зовнішньоекономічних зв'язків та організовувати обліковий процес і контроль 

руху товарів, податкових і митних платежів за митними режимами. 

Здатність до працевлаштування: Сфери професійної діяльності 

випускників розповсюджуються на всі види економічної діяльності, що визначені 

в Класифікаторі видів економічної діяльності ДК 003:2010. Переважно вони 

розповсюджується на: облікові, економічні, фінансові, виробничі та аналітичні 

підрозділи й служби підприємств та організацій різних видів економічної 

діяльності та форм власності; фінансові, кредитні й страхові установи; органи 

державної та регіональної влади; органи Державної податкової служби та 

Державної митної служби; аудиторські та консалтингові фірми; освітні і науково-

дослідні установи. 

Випускник за освітньо-професійною програмою здатний виконувати 

професійну роботу за такими угрупуваннями згідно з Національним 

класифікатором професій ДК 003:2010 2010 «Класифiкатор професiй»: 

КП 2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

КП 2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості  

КП 2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій  



КП 2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики  

КП 2122 Професіонали в галузі статистики 

КП 231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

КП 2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

КП 2411.2 Аудитор, Консультант з податків і зборів 

КП 2411.3 Державний аудитор 

КП 2414.2 Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки,  

КП 2441 Аналітик (банківська діяльність), аналітик з інвестицій, аналітик з 

кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, 

економіст із ціноутворення, економічний радник, консультант з економічних 

питань, оглядач з економічних питань 

КП 2213 Сільськогосподарський дорадник, Сільськогосподарський 

експерт-дорадник 

КП 2419 Експерт із зовнішньоекономічних питань, консультант із 

зовнішньоекономічних питань  

Фахівець може адаптуватися до суміжної професійної діяльності: 

управлінсько-господарської; фінансової, кредитної; експертної, консультаційної; 

оцінки власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної. 

Доступ до подальшого навчання: Можливість навчання за програмою 

третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.  

Професійна сертифікація національними та міжнародними незалежними 

професійними організаціями відповідно до наявних фахових компетентностей за 

спеціальністю. 

Випускна кафедра: бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

Інститут/факультет: обліку та фінансів. 

Керівник освітньої програми, контактна особа: доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту Мороз Юлія Юзефівна, e-mail: morozyy@ukr.net, т. 0638163192. 

 


