


Концепція освітньої діяльності 

 

Код та найменування спеціальності – 071 «Облік і оподаткування». 

Рівень вищої освіти – сьомий рівень НКР України / другий 

(магістерський)рівеньвищоїосвіти. 

Орієнтовний перелік спеціалізацій та освітніх програм – Освітньо-

професійна програма «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 071«Облік і оподаткування» у галузі знань 

07 «Управління таадміністрування» схвалена Вченою радою ПВНЗ 

«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» 08лютого 

2022 р. протокол № 7. 

Акцент робиться на отримання на отримання студентами поглиблених 

знань з обліку, оподаткування, аналізу, контролю та аудиту відповідно до 

міжнародних стандартів, набуття навичок здійснення наукових досліджень з 

актуальних проблем у зазначеній сфері. Орієнтована на глибоку спеціальну 

підготовку сучасних фінансових менеджерів, аудиторів, головних бухгалтерів, 

бухгалтерів, податківців, підприємців, ініціативних та здатних до швидкої 

адаптації до вимог сучасного бізнес-середовища. 

Орієнтація освітньої програми. Освітньо-професійна 

програма.Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» з підготовки 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 

071«Облік і оподаткування»у галузі знань 07«Управління таадміністрування» 

базується на загальновідомих положеннях та результатах науковихдосліджень у 

галузі обліку, оподаткування, контролю і аналізу та орієнтує назастосування 

сучасних методів і методик під час розроблення концепції тастратегії обліку, 

аудиту, оподаткування відповідно до вимог національнихта міжнародних 

стандартів та формування обліково-аналітичної інформаціїв системі управління 

суб’єктами господарювання; дозволяє сформуватипрофесійні, наукові, 

аналітичні, організаційні та управлінські компетентності,високий 

професіоналізм і ділову активність. 



 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи та строк навчання – 90 кредитів ЄКТС / термін 

навчання 1 рік 6 місяців. 

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямувати 

навчання (у разі їх наявності). Освітня діяльність ПВНЗ «Вінницький 

інститут конструювання одягу і підприємництва» ґрунтується на 

концептуальних засадах Національної Доктрини розвитку освіти, Державної 

Національної програми «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Закон України «Про 

освіту», Закон України «Про вищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки 

України, керується положеннями Статуту ПВНЗ «Вінницький інститут 

конструювання одягу і підприємництва», правилами внутрішнього розпорядку 

інституту та іншими нормативно-правовими актами. 

Основною метою освітньо-професійної програми є формування у 

майбутнього фахівця здатності динамічно поєднувати фундаментальні 

теоретико-методологічні знання, уміння і комунікаційні навички у сферах 

обліку, оподаткування, аудиту, контролю та аналізу підприємницької діяльності 

та вмінню їх застосовувати з метою ефективного управління господарюючими 

суб'єктами; здатних вирішувати складні нестандартні завдання і проблеми 

інноваційного та дослідницького характеру в галузі обліку та оподаткування в 

умовах мінливості та невизначеності ринкового середовища. 

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти 

здобувач освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» галузі 

знань 07«Управління таадміністрування»другого(магістерського) 

рівнявищоїосвіти: 

Інтегральна компетентність (ІК):Здатність розв’язувати складні 

завдання і проблеми у сфері професійної діяльності на основі поглиблених 

знань та вмінь інноваційного характеру у відповідній галузі національної 

економіки в умовах глобалізації. 

  



Загальнікомпетентності (ЗК): 

ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій професійний рівень на 

основі освоєння знань і методів роботи інноваційного характеру в умовах 

глобалізаційних процесів 

ЗК 2. Здатність працювати в команді, вести наукові і ділові дискусії у 

сфері професійної діяльності та переконувати інших учасників на основі 

поглиблених знань та вмінь інноваційного характеру для цілей прийняття 

рішень, демонструвати навички захисту прав інтелектуальної власності 

ЗК 3. Здатність використовувати знання фахової іноземної мови для 

професійної діяльності в міжнародному контексті та проведення наукових 

досліджень 

ЗК 4. Здатність проводити наукові дослідження у професійній діяльності з 

метою отримання нових знань та їх використання для прийняття управлінських 

рішень  

ЗК 5. Здатність володіти сучасними технологіями отримання, зберігання, 

обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх задля вирішення 

поставлених завдань 

ЗК 6. Адаптивність, комунікабельність, креативність, здатність до 

системного мислення та самовдосконалення, наполегливість у досягненні мети.  

ЗК 7.  Дотримання норм і принципів професійної етики. 

Фаховікомпетентностіспеціальності(ФК): 

ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу 

ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

ФК 3. Здатність проводити наукові дослідження із застосуванням 

сучасного економетричного інструментарію з метою вирішення актуальних 



завдань обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування суб’єкта 

господарювання. 

ФК 4. Здатність застосовувати основні положення податкового 

законодавства та володіти практичними навичками щодо методики розрахунків 

основних податків і складання відповідної податкової звітності з метою 

управління податковою політикою суб’єктів господарювання 

ФК 5. Здатність до проектування наказу про облікову політику, форм 

внутрішньої звітності для забезпечення керівництва суб’єкта господарювання 

необхідною інформацією з метою прийняття управлінських рішень 

ФК 6. Здатність застосовувати методичні і практичні підходи до 

організації проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних 

закупівель та інспектування. 

ФК 7. Здатність застосовувати методичні прийоми аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства 

ФК 8. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ФК 9. Здатність застосовувати теоретичні та інституційні положення 

аграрної політики у сфері професійної діяльності. 

  



Переліккомпонентівосвітньо-професійноїпрограми 
 

 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної 

програми (навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. Освітні компоненти, що формують загальні компетентності 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК 1 Інноваційний розвиток підприємства 5 екзамен 

ОК 2 Глобальна економіка 5 екзамен 

Всього 10  

Вибіркові компоненти ОПП 

вільного вибору за уподобаннями студентів із переліку дисциплін 

ВКУ 1 

Методологія і організація наукових 

досліджень  

Методологія і організація фінансово-

економічних досліджень 

4 екзамен 

ВКУ 2 

Методологія і організація навчального 

процесу в ВНЗ 

Методика викладання в вищій школі 

4 екзамен 

Всього 8  

2. Освітні компоненти, що формують спеціальні (фахові) компетентності 

Обов’язкові компоненти ОПП 

ОК З Податковий менеджмент 5 екзамен 

ОК 4 

Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством 
5 екзамен 

ОК 5 Фінансовий аналіз 5 екзамен 

ОК 6 

Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 
5 екзамен 

ОК 7 Організація і методика аудиту  5 екзамен 

ОК 8 Організація бухгалтерського обліку 5 екзамен 

ОК 9 Стратегічне управління підприємством 5 екзамен 

ОК 10 Фінансовий менеджмент 5 екзамен 

ОК 11 
Виробнича практика (за фахом) 2 

диференційний 

залік 

ОК 12 
Переддипломна практика 4 

диференційний 

залік 

ОК 13 Підготовка і захист кваліфікаційної 

магістерської роботи 
10 

публічний захист 

роботи 

Всього 56  

 



Вибіркові компоненти ОПП 

вільного вибору за спеціальністю 

ВК 1 
Внутрішній, зовнішній контроль та 

управління ризиками 
4 

екзамен 

ВК 2 Податкові системи зарубіжних країн 4 екзамен 

ВК 3 Публічні закупівлі 4 екзамен 

ВК 4 Професійна етика і професійна незалежність 

бухгалтера та аудитора 
4 

екзамен 

ВК 5 Ринок фінансових послуг 4 екзамен 

ВК 6 Стратегічний управлінський облік 4 екзамен 

ВК 7 Бізнес-соціальний аналіз 4 екзамен 

ВК 8 Аналітичне обґрунтування управлінських 

рішень 
4 екзамен 

ВК 9 Прикладна економетрика  4 екзамен 

Всього 16  

Загальний обсяг обов'язкових компонентів 66  

Загальний обсяг вибіркових компонентів 24  

Разом за ОПП 90 

 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання.Магістр 

зі спеціальності «Облік і оподаткування» має право продовжити на третьому 

освітньо-науковому рівні освіти (доктор філософії) Набуття додаткових 

кваліфікацій в системі післядипломної освіти. 

Порядок оцінювання результатів навчання.  

Види контролю: поточний, підсумковий, атестація.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, презентації, 

захист індивідуальних робіт, заліки, екзамени, захист звітів з практики та 

кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала (зараховано / 

незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, FX). 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проводиться у формі  публічного 



захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачою 

документу встановленого зразка про присудження ступеня магістр із 

присвоєнням кваліфікації: «магістр обліку і оподаткування». 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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