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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 "Облік і оподаткування"

1 - Загальна інформація
Повна назва вищого нав-
чального закладу та
структура підрозділу

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний тех-
нічний університет», економічний факультет

Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації мовою

Другий. Магістр з обліку і оподаткування

оригіналу

програми
Офіційна назва освітньої Облік і оподаткування

Тип диплому та обсяг
освітньої програми

Диплом магістра одиничний, 90 кредитів ЄКТС

Наявність акредитації Акредитаційна комісія МОН України
Сертифікат НД - 0588726 за ІУ рівнем. Термін дії сертифікату до
1.07.2026 року

Ци кл/рівень НРК -7 рівень, РО-ЕНЕА - другий цикл, ЕОР - ЕЬЬ - 7 рівень
Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова викладання Українська, російська, англійська

Термін дії освітньої
програми

5 років

ного розміщення опису
освітньої програми

Інтернет-адреса постій- іто://рзш.есіы/озх/іїпі-рґоіігатуітітІ

міністрування.

формування особистості фахівця з обліку та оподаткування, здатного вирішувати складні нестан-
дартні завдання і проблеми інноваційного та дослідницького характеру в галузі управління та ад-

2 - Мета освітньої програми

.
3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (га-
лузь знань, спеціаль-
ність, спеціалізація

07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування

Орієнтація освітньої
програми

:»

Магістр з обліку і оподаткування має оволодіти методами та засобами
проектування елементів системи обліку, аналізу та аудиту як механізму
еалізації професійного судження

Основний фокус освіт-
ньої програми

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області обліку і

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

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

оподаткування результатів діяльності “підприємств чи організацій.
Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних фінан-
сових менеджерів, головних бухгалтерів, бухгалтерів, підприємців,
ініціативних та здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного
бізнес-середовища. Формує фахівців з обліку іоподаткування з
новим перспективним способом мислення, здатних не лише за-
стосовувати існуючі методи відображення господарських операцій
в обліковій системі, але й створювати умови Для формування
якісної інформації для цілей складання фінансової, податкової і

управлінської звітності на базі сучасних досягнень.



4 - Придатність до працевлаштування
Придатність до праце-
влаштування

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 (ін-
формаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованоі
інформації, науковий співробітник (аудит), науковий співробітник
(бухгалтерський облік), керівник фінансового чи економічного під-
розділу, інспектор фіскальної служби, консультант з податків і 360-
рів, податковий ревізор-інспектор

Подальше навчання Магістр може продовжувати навчання на освітньому і науковому
ступені доктора філософії, підвищувати кваліфікацію та отримувати
додаткову післядипломну освіту

5- Викладання та оцінювання
викладання та навчання Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, яке прово-

диться у формі лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій,
самостійного вивчення, виконання курсових робіт на основі підру-
чників, посібників, періодичних наукових видань, використання
мережі Інтернет

Оцінювання Усне та письмове опитування, тести, презентація наукової роботи,
захист курсових робіт, захист магістерської роботи, заліки, екзамени

6 -- Програмні компетентності
Інтегральна компетент-
ність

Здатність розвіязувати складні задачі і проблеми у галузі про-
фесійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь іннова-
ційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу
для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі на-
ціональної економіки

Загальні
компетентності (ЗК)

ЗК 1. Синтез та аналіз. Здатність до абстрактного мислення, аналізу
та синтезу економічних процесів, явищ, механізмів та розуміння
їх причинно-наслідкових звіязків.
ЗК ; Міжособистісна взаємодія. Здатність працювати в команді,
вести наукові дискусії, переконувати та впливати на інших учасників
групових процесів, демонструвати широкий спектр пізнавальних,
правових і інтелектуальних навичок для цілей управління на
макро- та мікроекономічному рівнях, захисту інтелектуальної вла-
сності.
ЗК 3. Науково-дослідницькінавички. Здатність провадження на-
укових досліджень у професійній діяльності та/або інноваційній
діяльності, здатність генерувати нові ідеї.
ЗК 4. Інструментальні навички. Вміння використовувати
знання фахової іноземної мови для діяльності в міжнародному
контексті та проведення наукових досліджень, здатність до
письмової та усної комунікації рідною мовою, навики управління
інформацією, навики роботи з використанням сучасних технологій
ЗК 5. Соціально-особистісні навички. Адаптивність, комунікабе-
льність, креативність, толерантність, здатність до системного
мислення та самовдосконалення, формування стійкого світогляду та
наполегливість у досягненні мети.
ЗК 6. Етичні мотиви.Дотримання норм і принципів професійної
етики, навики викладання.



Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

ФК 1. Управлінська - здатність і готовність здійснювати
управління (спрямування) процесами фінансово-господарської
діяльності, становлення та розвитку особистості обліковця, аудитора
та податківця в контексті прийняття стратегічних рішень на мікро- та
макрорівнях.
ФК 2. Технологічна - здатність та готовність здійснювати коорди-
націю процесів збору, аналізу, систематизації та збереження ін-
формації на основі різних методів, інструментів, нормативів і

стандартів обліку та оподаткування за умов зміни оточуючого се-
редовища.
ФК 3. Дослідницька - здатність і готовність виявляти стан і можли-
вість поліпшення господарського процесу та відповідного еко-
номічного
середовища підприємств, організацій та установ; визначити індиві-
дуальні особливості його учасників в контексті здатності генерувати
нові ідеї та доводити їх до практичної реалізації.
ФК 4. Проектувальна - здатність і готовність забезпечувати фінан-
сово-господарський процес відповідною навчально-методичної
документацією, стандартами, планами та інноваційними проце-
сами як механізму реалізації професійного судження.
ФК 5. Прогностична - здатність і готовність на основі аналізу
прогнозувати основні показники економічної та податкової системи,
що характеризують розвиток світової та національної економіки
за умов глобалізації та інтеграції.
ФК 6. Організаційна - здатність і готовність розробляти системи
заходів для забезпечення належного фінансово-економічного се-

редовища, відповідно до стандартів безпеки підприємств, інно-
ватики та сучасних інформаційних технологій на основі критеріїв
соціально-економічної ефективності.
ФК 7. Контрольна - здатність і готовність здійснювати перевірку
реального господарського процесу відповідно до схвалених ста-
ндартів, норм і вимог, інструкцій та рішень в форматі забезпечення
економічної безпеки господарської діяльності.
ФК 8. Культурологічна - здатність і готовність формувати гідне
ставлення до надбань національної професійної діяльності та
надання допомоги фахівцям з обліку, аудиту та оподаткування у
адаптації до професійної етики інших держав відповідно до конце-
птуальних положень філософії освіти.
7- Програмні результати навчання

Управлінська ФК І/ПРН УІ. Вміння використовувати національні та міжна-
родні стандарти (нормативні документи) у професійній (обліковій,
аудиторській та податковій) діяльності;
ФК 2/ПРН У2. Уміння приймати обґрунтовані рішення в умовах
обмеженої інформації та з дотриманням основних норм інфор-
маційної безпеки; .

ФК З/ПРН УЗ. Володіння основами педагогічної майстерності та
використання педагогічних технологій у професійній діяльності;



Технологічна ФК 4/ПРН Т]. Уміння адаптувати та трансформувати методику
реєстрації облікової інформації у системі рахунків та звітності у
зв”язку змінами оточуючого середовища;
ФК 5/ПРН Т2. Уміння обирати інструментальні засоби для 06-
робки економічних даних у відповідності до обраної стратегії,
проаналізувати результати розрахунків та обґрунтувати отримані
висновки;
ФК 6/ПРН ТЗ. Уміння застосовувати раціональні методи пошуку,
відбору та використання необхідної для роботи інформації, здійс-
нювати перевірку і класифікацію джерел;
ФК 7/ПРН Т4. Уміння розробляти методичні та нормативні доку-
Менти для стандартизації виконання проектів та програм, моде-
лювати показники фінансової, податкової та управлінської звітності,
враховуючи чинник невизначеності;

Дослідницька ФК 8/ПРН ДІ. Уміння готовити аналітичні матеріали для оцінки
заходів щодо економічної політики та прийняття стратегічних рі-
шень на мікро- та макрорівнях;
ФК 9/ПРН Д2. Уміння узагальнювати та критично оцінювати
результати, що отримані вітчизняними та зарубіжними дослід-
никами, виявляти перспективні напрямки та складати програму до-
слідження;
ФК 10/ПРН ДЗ. Уміння здійснювати дослідницьку та інноваційну
діяльність в галузі обліку, аналізу, аудиту, оподаткування генерувати
нові ідеї та доводити їх до практичної реалізації;
ФК 11/ПРН Д4. Уміння інтерпретування управлінські рішення в
форматі звітності для оцінки соціально-економічних наслідків,
здійснювати податкове планування, самостійно визначати і

оцінювати чинники, що впливають на вибір системи оподатку-
вання суб'єкта господарювання.

Проектувальна ФК 12/ПРН ПЕ]. Уміння розробляти стратегії поведінки еконо-
мічних агентів на різних ринках;
ФК 13/ПРН ПЕ2. Уміння володіти методами та засобами проекту-
вання елементів системи обліку, аналізу та аудиту як механізму
реалізації професійного судження;
ФК 14/ПРН ПЕЗ. Уміння самостійно здійснювати підготовку завдань
та розробляти проектні рішення, враховуючи чинник невизначе-
ності; розробляти відповідні методичні та нормативні документи,
а також пропозиції та заходи Щодо реалізації розроблених проектів і

програм;
Прогностична ФК 15/ПРН ПР]. Вміння розробляти стратегії обліку, аналізу та ау-

диту; визначати цілі оцінювання, критерії ефективності та обме-
ження визнання;
ФК 16/ПРН ПР2. Уміння критично оцінювати і прогнозувати соціа-
льні, економічні, політичні, екологічні, культурні та інші події та
явища. '

Організаційна ФК 17/ПРН 01. Вміння демонструвати впевненість та самостійність
при вирішені практичних проблем і прийняті управлінських рішень;
ФК 18/ПРН 02. Уміння креативно та швидко реагувати на зміни бі-
знес-середовища;
ФК Р19/ГІРН ОЗ. Вміння розробляти варіанти управлінських рішень
та обґрунтовувати їх вибір на основі критеріїв соціаль-
но-економічної ефективності;



Контрольна ФК 20/ПРН К]. Уміння керувати економічними службами та
підрозділами на підприємствах та організаціях різних форм власно-
сті, в органах державної та комунальної власності;
ФК 21/ПРН К2. Уміння здійснювати обліково-аналітичний та
аудиторський супровід господарських процесів та діяльності в ці-
лому;
ФК 22/ПРН КЗ. Уміння контролювати та прогнозувати поведінку
економічних агентів за параметрами фінансової діяльності

Культурологічна ФК 24/ПРН КЛІ. Уміння вільно користуватися іноземною мовою
як засобом професійного спілкування;
ФК 25/ПРН КЛ2. Уміння налагоджувати взаємодію виконавців
різних вікових груп та мовного середовища спілкування у колекти-
вних проектах з формування фінансової, управлінської та податкової
звітності;
ФК 26/ПРН КЛЗ. Уміння обирати стратегію навчання відповідно
до концептуальних положень філософії освіти

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Усі науково - педагогічні працівники, задіяні до викладання профе-

сійно-орієнтованих дисциплін, мають наукові ступені та вчені звання
Матеріально-технічне
забезпечення

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним нормам,
повне забезпечення гуртожитками відповідно до потреби, забезпе-
ченість комп”ютерними робочими місцями та прикладними
комп”ютерними програмами достатнє для виконання навчальних
планів, соціальна інфраструктура,що включає спортивний комплекс,
пункти харчування, медпункт, базу відпочинку

Інформаційнета
навчально-методичне
забезпечення

Належна забезпеченість бібліотеки підручниками та посібниками,
вітчизняними і закордонними фаховими періодичними виданнями
відповідного профілю, доступ до джерел Іпїетеї, авторські розробок
професорсько- викладацького складу.

.9- Академіічна мобільність
Національна кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Приазовським державним
технічним університетом та вищими навчальними закладами
України

Міжнародна кредитна
мобільність

На основі двосторонніх договорів між Приазовським державним
технічним університетом та зарубіжними вищими навчальними за-
кладами

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

Можливе після вивчення курсу української мови

2. Перелік коМпонент освітньо-професійної/науковоїпрограми та їх
логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП

Код Н/Д Компоненти освітньоїпрограми (навчальні дисципліни, Кількість Форма підсумк.
' курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) кредитів контролю

1 2 3 4
1. Обов'язкові компоненти ОП

1.1. Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки
С ГП і Глобальна економіка 4 Іспит
СГП2 Інноваційний розвиток підприємства 4 Іспит
СГПЗ Інтелектуальна власність 1 Залік


