
Профіль освітньої програми зі спеціальності 

071 Облік і оподаткування 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Уманський державний педагогічний університет 

імені Павла Тичини 

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Другий рівень вищої освіти, одиничний ступінь, магістр 

Кваліфікація: Магістр з обліку і оподаткування 

Професійна кваліфікація: професіонал у сфері обліку і 

оподаткування 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Облік і оподаткування  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 1 рік 4 місяці. 

Наявність акредитації Планується проходження акредитації 10.2018 р. 

Цикл/рівень 
Другий (магістерський) рівень FQ – EHEA –другий цикл,  

ЕQF-LLL – 7  рівень, НРК – 7 рівень / магістр. 

Передумови 
освітній ступінь «бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень 

«спеціаліст», на основі результатів фахових вступних випробувань. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
1 рік 4 місяці 

Інтернет – адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

https://econom.udpu.org.ua/osvitnya-programa 

2 - Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців з обліку та 

оподаткування у різних сферах діяльності підприємств; здатних здійснювати аналітичні 

дослідження і прогнозувати розвиток економічної, соціальної та інформаційної сфер 

суспільства; вміти об'єктивно оцінювати фінансові результати та приймати управлінські 

рішення; легко розробляти фінансові прогнози та проводити стратегічний економічний аналіз; 

а також розуміти механізм здійснення податкових правовідносин, розрахунків в податковому 

процесі, принципів податкової відповідальності. 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування 

Цикл загальної підготовки: дисципліни гуманітарної (14,4%) та 

фундаментальної (12,3%) підготовки; цикл професійної підготовки 

(23,3%); цикл дисциплін вільного вибору студента (26,7%); цикл 

науково-дослідницької роботи і практики (23,3%). 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма, прикладна. Програма орієнтується 

на сучасні наукові дослідження в галузі бухгалтерського обліку, 

оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і 

організацій; орієнтує на застосування сучасних методів і методик 

формування обліково-аналітичної інформації для цілей прийняття 

управлінських рішень; методів контролю і аудиту як на 

внутрішньому рівні підприємств та організацій,  так і на 

зовнішньому рівні; організації облікового процесу в підприємствах 

і організаціях; розробки ефективної облікової політики на базі як 

національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, так і 



Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням 

специфіки господарюючих суб’єктів. 

Основний фокус 

освітньої програми та 

спеціалізації 

Загальна програма з обліку і оподаткування. Акцент робиться на 

розвитку професійної компетентності для здійснення 

дослідницької діяльності у галузі обліку і оподаткування 

Особливості програми Програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з обліку і 

оподаткування результатів діяльності підприємств чи організацій. 

Формує фахівців з обліку і оподаткування з новим перспективним 

способом мислення, здатних не лише застосовувати існуючі 

методи відображення господарських операцій в обліковій системі, 

але й створювати умови для формування якісної інформації для 

цілей складання фінансової, податкової і управлінської звітності.  

Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 

мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма 

викладається українською мовою. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах, установах та організаціях 

будь-якої організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, 

державні) усіх галузей і форм власності на посадах головних 

бухгалтерів, фінансових директорів, замісників головних 

бухгалтерів, бухгалтерів окремих секторів; контролерів, аудиторів, 

внутрішніх аудиторів; в органах державної фіскальної служби, 

державної фінансової інспекції, казначейства, а також в інших 

органах державного та муніципального управління; фінансово-

кредитних установах; науково-дослідницьких організаціях і 

установах системи вищої освіти; керівників фінансових і 

фінансово-економічних підрозділів; ревізорів; фінансових 

аналітиків; податкових консультантів. 

Подальше навчання 

Можливість навчання за програмою третього рівня за цією галуззю 

знань або суміжною – освітньо-наукові програми вищої освіти (що 

узгоджуються з отриманим диплома магістра) за освітньо-

науковим ступенем «доктора філософії». 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-

пізнавальний характер. Практичні проводяться з використанням  

поширених методів: кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, 

підготовка презентацій з використання сучасних професійних 

програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і 

консультування самостійної роботи здійснюється через 

університетське інформаційно-освітнє середовище Moodle. 

Оцінювання Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 

проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики, 

тестування знань в інформаційно-освітньому середовищі Moodle. 

Підсумковий контроль – екзамен/залік або за безсесійною формою 

(за сумою накопичених протягом вивчення дисципліни балів). 

Підсумкова атестація – комплексний екзамен за фахом та захист 

випускної кваліфікаційної роботи. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі 

професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь 



інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального 

потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у 

певній галузі національної економіки. 

Загальні 

компетентності(ЗК) 

1. Аналіз та синтез. здатність до аналізу та синтезу з 

використанням логічних аргументів та перевірених фактів. 

2. Гнучкість мислення: здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних 

професійних завдань у галузі бухгалтерського обліку, аудиту та 

оподаткування. 

3. Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 

включаючи взаємодію з колегами та виконання обов’язкової 

роботи в установлені терміни.  

4. Здатність до самостійної роботи: здатність самостійно 

приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію. 

5. Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух 

підприємництва: здатність до формування світогляду, розуміння 

принципів розвитку суспільства. 

6. Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 

надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 

та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою, у тому 

числі іноземною.  

7. Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок 

соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 

зобов’язань з точки зору професійної етики.  

8. Здатність до наукової діяльності: здатність до формування 

філософії, методології, логіки та принципів об’єктивності 

наукового пошуку. 

Фахові компетентності 

спеціальності(ФК) 

1. Загально-професійні компетенції: проектувальні, які 

передбачають вміння, навички і здатність виявляти та 

формулювати проблеми, визначати об’єкт і предмет дослідження, 

формулювати мету та гіпотезу дослідження, визначати основні 

поняття. 

2. Спеціалізовано-професійні компетенції: інформаційні, які 

передбачають опанування методів збирання даних відповідно до 

гіпотез, створення масивів емпіричних даних, опрацювання 

різноманітних джерел повідомлень тощо. 

3. Загально-економічні: знання економічних законів і категорій, 

закономірностей та принципів ринкової економіки, теорії та 

практики ведення обліку, проведення аудиту в сучасних 

економічних умовах, чинного податкового законодавства і вміння 

використовувати їх у своїй практичній діяльності.  

4. Організаційні: організація та забезпечення професійної 

діяльності в колективі; уміння формулювати і делегувати 

професійні завдання; уміння взаємодіяти з іншими особами для 

досягнення прийнятних рішень у професійних питаннях.   

5. Планово-економічні: уміння прогнозувати економічні 

процеси; організація процесів формування і використання 

бюджетів (кошторисів) різних рівнів; забезпечення порядку 



фінансового планування, обліку і звітності на підприємствах, в 

організаціях і установах.  

6. Обліково-аналітичні: аналітична обробка фінансової 

звітності; аналіз результатів фінансової діяльності; визначення 

пріоритетів в умовах обмежених ресурсів; розв’язання 

нестандартних задач. 

7. Контрольні: здійснення контролю за виконанням коштів, за 

обчисленням та сплатою податків і платежів, за дотриманням 

правил надання фінансових послуг, проведення ревізій, 

фінансового аудиту, за дотриманням правил безпеки праці та 

санітарно-гігієнічних вимог.   

8. Технологічні: здійснення відображення господарських 

операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування 

звітності підприємства. Використання сучасних інформаційно-

комунікативних технологій у професійній діяльності.  

9. Науково-дослідні: проведення досліджень з вивчення 

обліково-аналітичних операцій, зовнішнього і внутрішнього 

середовища підприємства; наукових основ організації 

виробництва і праці бухгалтерів, здійснення аналізу результатів 

дослідження та розроблювати рекомендації щодо їх 

упровадження.  

10. Управлінські: бути здатним управляти персоналом 

підприємства, визначати роль облікової інформації при управлінні 

підприємством. 

7 – Програмні результати навчання 

1. Володіння навичками управління податковою діяльністю; 

2. Здатність здійснювати аналітичні дослідження, розробляти та впроваджувати на ринку нові 

фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування 

управлінських рішень; 

3. Здатність формувати фінансові звіти за вимогами МСФЗ; 

4. Здатність забезпечити організацію облікового процесу на підприємстві, установі, 

організації; 

5. Володіння навичками перевірки законності фінансово-господарських операцій та 

достовірності бухгалтерської і фінансової звітності; 
6. Здатність застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки законності та 

ефективності використання державних ресурсів та власності; 

7. Здатність до вироблення і реалізації управлінських рішень із комплексу питань, що 

забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній; 

8. Здатність до організації та здійснення стратегічного управлінського обліку в процесі 

прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання; 

9. Володіння навичками використання методології управління проектами для ефективного 

впровадження проектних рішень у практичній діяльності; 

10. Здатність здійснювати податковий облік окремих операцій суб’єктів господарювання;  

володіння навичками щодо здійснення аудиту оподаткування підприємств; 

11. Здатність до організації та здійснення управлінського контролю; 

12. Здатність до застосування комп'ютерних технологій при розв'язанні задач управління 

підприємством; 

13. Набуття навичок письмової та усної презентації результатів власної роботи, наукового та 

практичного матеріалу. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення Розробники програми: 1 доктор наук, професор; 1 доктор наук, 

доцент; 2 кандидати наук, доценти. 



Гарант освітньої програми: Мігус І. П., професор кафедри фінансів 

обліку та економічної безпеки, д.е.н., професор. 

До реалізації програми залучаються 3 доктори економічних наук, 7 

кандидатів економічних наук, а також висококваліфіковані 

спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні 

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

закордонні. 

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Наявна матеріально-технічна база, що забезпечує проведення всіх 

видів лабораторної, практичної, дисциплінарної та 

міждисциплінарної підготовки та науково-дослідної роботи 

студентів: 5 навчальних корпусів, актова зала, спортивний зал та 3 

спортивних майданчики. Обладнано 2 комп’ютерних класи та 2 

навчальні лабораторії. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчальний процес забезпечений навчально-методичними 

комплексами, підручниками та посібниками, які представлені в 

бібліотеці та читальних залах університету. Навчальні курси 

розміщені в системі дистанційного навчання Moodle. Наукові 

роботи завантажені в інституційний репозитарій. Проходження 

практик забезпечено відповідними базами практик. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Угода про співробітництво ПАТ КБ Приватбанк, м. Умань 

Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян 

України, Військовий інститут ракетних військ і артилерії 

Сумського державного університету, м. Суми 

Угода про співпрацю в сфері надання освітніх послуг з військової 

підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу громадян 

України, Військової академії, м. Одеса 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

Угода про співробітництво 2014-2021 р.р., Державна професійна 

школа імені Я.А. Коменського у Лєшно. Польща 

Угода про співробітництво 04.05.2010 (безстрокова), Вища 

державна школа професійної освіти у Гнєзно. Польща 

Угода про співробітництво, науковий обмін 2015-2017, 2016-2017, 

Університет Порто, Португалія 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Передбачена можливість навчання іноземних студентів. Іноземні 

студенти навчаються за окремим навчальним планом. З метою 

оптимізації навчального процесу для іноземних студентів і 

подолання мовного барꞌєру вченою радою університету (Протокол 

№ 19 від 27 червня 2017 року) та Наказом № 526 о/д від 12 липня 

2017 року російську мову визначено як мову навчання для 

іноземних громадян з Туркменістану, Азербайджану, Узбекистану, 

Вірменії, Грузії, Киргизстану, що вступатимуть до університету у 

2017 році на освітній ступінь «магістр», за умови формування 

окремих повноцінних груп у кількості не менше 12 осіб. 
 

Керівник проектної групи (гарант освітньої програми): 

доктор економічних наук, професор       І.П. Мігус  

Розробники: 

1) доктор економічних наук, доцент      П. Ю. Курмаєв 
2) кандидат економічних наук, доцент      Т.А. Демченко 
3) кандидат економічних наук, доцент      О.В. Холодна 


