Код і назва спеціальності(напряму): 071 «Облік і оподаткування»
Код і назва галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
Кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень вищої освіти: другий (магістерський) відповідає сьомому кваліфікаційному
рівню Національної рамки кваліфікацій України
Вимоги до попереднього рівня освіти: особа має право здобувати ступінь магістра на
основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних
випробувань. За умови, якщо попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна
нострифікація.
Вимоги щодо отримання кваліфікації: документ про вищу освіту видається особі, яка
успішно виконала освітню програму та пройшла атестацію. Випускна атестація здійснюється
оцінюванням ступеню сформованості компетентностей.
Форма атестації – дипломна
магістерська робота.
Програмні результати навчання: продемонструвати систематичне розуміння
професійних знань у плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом
проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних звітності;
застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні складних проблем у
професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності;
проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування індивідуально або в складі
команди, що вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел,
аналізу якісних та кількісних облікових даних, звітності; продемонструвати знання нормативноправової бази для організації процесів управління у сфері професійної діяльності; розробляти
критерії прийняття і реалізації управлінських рішень з використанням відповідних методів та
принципів у сфері професійної діяльності; мати
широкий спектр пізнавальних і
інтелектуальних навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного
забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання; застосовувати знання та
розуміння можливостей розробки та реалізації гнучкої стратегії розвитку суб’єктів
господарської діяльності на основі ефективного використання облікової та аналітичної
інформації; застосовувати знання принципів розробки та впровадження раціональних форм
організаційної структури управління; ефективно працювати в колективі, здійснювати
раціональну організацію праці працівників у сфері професійної діяльності; продемонструвати
навики вибору стилю керівництва при здійсненні управління персоналом та організації роботи
економічного, бухгалтерського та фінансового підрозділів; виявляти і вирішувати етичні
проблеми, ґрунтуючись на принципах корпоративної соціальної відповідальності;
продемонструвати знання та навички контролю за станом обліку і звітності, адміністрування
податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти сфер
професійної діяльності; проводити стратегічний аналіз та прогнозну оцінку господарських
процесів, подій та явищ суб’єктів господарювання та досліджувати ефективність системи їх
управління; володіти навичками роботи з комп’ютером, використовувати інформаційні
технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності; діяти автономно
та бути самостійним в плануванні і реалізації проектів на професійному рівні; нести
відповідальність за розвиток професійних знань та демонструвати вправність у володінні
іноземною діловою мовою.
Здатність до працевлаштування: магістр спеціальності 071«Облік і оподаткування»
може займати посади у сфері державного управління, в банківських установах, на
підприємствах і в об’єднаннях різних галузей господарювання незалежно від форм власності і
організаційно – правових форм: головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера,
провідного бухгалтера, аудитора, провідного бухгалтера – ревізора, бухгалтера-аналітика,
керівника фінансового чи економічного підрозділу, інспектора фіскальної служби, консультанта

з податків і зборів, податкового ревізора-інспектора, наукового співробітника з бухгалтерського
обліку і аудиту.
Доступ до подальшого навчання: Магістр спеціальності 071«Облік і оподаткування»
може продовжувати навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії
за професійним спрямуванням.
Випускна кафедра: кафедра обліку і оподаткування;
Інститут/факультет: інститут економіки і управління;
Керівник освітньої програми: доцент, кандидат економічних наук Клюс Ю.І.,
klus_control@mail.ru; тел. 0645240342.

