
Профіль освітньої програми 

Загальна інформація
Офіційна назва 
освітньої програми

Облік і аудит

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
Галузь знань 07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої 
освіти та назва 
кваліфікації мовою 
оригіналу

Магістр, магістр з обліку і оподаткування

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми

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

Наявність 
акредитації

- Міністерство освіти і науки України; 
- Сертифікат про акредитацію: серія УД, № 21002002; 
- строк дії до 1 липня 2023 р.

Цикл/рівень Другий (магістерський) рівень
НРК України –8 рівень
FQ-EHEA –другий цикл
ЕQF-LLL –7 рівень

Вимоги до рівня 
освіти вступника

Наявність ступеня бакалавра, спеціаліста
загальні правила щодо передумов вступу

Мова(и) викладання Українська, англійська
Термін дії освітньої 
програми

5 років

Мета освітньої програми
Програма розроблена відповідно до місії та стратегії  університету,
спрямована  на  підготовку  компетентних  фахівців,  які  володіють
глибокими  знаннями,  а  також  базовими  й  професійними
компетенціями з обліку та оподаткування підприємств.

Характеристика освітньої програми
Предметна область Основні  напрями  професійної  діяльності  магістрів   цією

спеціальністю – облікова, організаційна, управлінська, технологічна,
контрольна, прогностична, технічна.
Здобувач має оволодіти навичками:

- аналітичної  оцінки  результатів   діяльності  підприємства  на
основі  використання  сучасної  методології  фінансового
менеджменту;

- будувати  систему  бухгалтерського  обліку,  класифікувати
облікову інформацію  для потреб управління;

- оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової
інформації;

- прогнозувати та ефективно управляти витратами підприємства з
використанням різних підходів;

- забезпечувати  податкову  та  фінансову  безпеку  підприємств
(установ, організацій);

- визначати  види  та  величину  аудиторських  ризиків  помилок  у
фінансовій звітності.

Орієнтація освітньої
програми

Освітньо-професійна

Основний фокус 
освітньої програми 

спеціальна  освіта  області  обліку  і  аудиті  за  спеціальністю  Облік  і
оподаткування 



та спеціалізації Ключові слова: організація контролю та аудиту, правові та податкові
відносини, облік, аналіз, оподаткування, звітність

Особливості 
програми

Програма  сформована  як  оптимальне  поєднання  академічних  та
професійних  вимог.  Орієнтована  на  формування  у  студентів
компетентностей щодо:
-  здатності  організовувати бухгалтерський облік  та  налагоджувати
контрольно-аналітичні  процеси,  орієнтовані  на  інформаційне
забезпечення управлінських рішень;
-використовувати теоретичні основи, методичні підходи і практичні
навички  щодо  організації  податкового  планування  та  визначати
податкові ризики за різними проектами податкового планування
-здатності  здійснювати  облікове  відображення
зовнішньоекономічних  операцій  підприємств-резидентів  та
формувати інформаційні пакети для залучення іноземних інвестицій
та кредитів в іноземній валюті;
-здатності  складати  фінансову,  інтегровану  та  консолідовану
звітність підприємства за міжнародними стандартами;
-здатності  використовувати  спеціалізовані  інформаційні  системи  і
комп’ютерні  технології  для  рішення  практичних  задач  у  галузі
професійної діяльності;
-здатності  інтерпретувати  представлену  у  фінансовій  звітності
інформацію в процесі обґрунтування рішень щодо оперативного та
стратегічного управління суб’єктами господарювання різних форм
власності та видів діяльності;
– здатність використовувати основні законодавчі та нормативні 
акти, які регламентують порядок реалізації  податкового 
менеджменту,  адміністрування, регулювання податків та 
державного фінансового контролю;

–  здатність застосовувати різноманітні методики обліку, аналізу та
аудиту  при  організації  та  управлінні  фінансовими  потоками
суб’єктів господарювання.
Програма  підтримується  підприємствами,  аудиторськими
компаніями.

Придатність випускників 
до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до 
працевлаштування

Головний бухгалтер, код КП 1231; 
Головний ревізор, код КП 1231; 
Директор з економіки, код КП 1231; 
Директор фінансовий, код КП 1231; 
Начальник контрольно-ревізійного відділу, код КП 1231; 
Начальник централізованої бухгалтерії, код КП 1231; 
Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік), код КП 
2411.1; 
Аудитор, код КП 2411.2; 
Консультант з податків і зборів, код КП 2411.2; 
Державний аудитор, код КП 2419.3

Подальше навчання Здобуття ступеня PhD
Викладання та оцінювання

Викладання та 
навчання

Основними  підходами  до  викладання,  навчання  та  оцінювання  з
метою якнайкращого розвитку компетентностей є:

–  забезпечення  узгодженості  міх  результатами  навчання
зазначеними у програмі, навчальною та викладацькою діяльністю та
процедурами оцінювання;

– формування індивідуальної траєкторії навчання студентів;



– формування каталогу курсів, що дозволяє забезпечити якісну та
актуальну інформацію про освітні компоненти;

– інтеграцію сучасних інформаційних технологій в освітній процес.
Оцінювання Письмові екзамени (проблеми та наукові задачі), семінари й наукові

звіти із оцінюванням  досягнутого,  захист  магістерської   роботи  за
участі  науковців  із  інших університетів та усні екзамени. .

Програмні результати навчання
Програмні 
результати 
навчання, визначені 
стандартом 

ПР  01.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; 
ПР 02.Спілкуватися іноземною мовою усно і  письмово з наукових
питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня;
ПР 03.Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку
і  координувати  діяльність  облікового  персоналу  з  урахуванням
потреб менеджменту суб’єктів господарювання;
ПР 04.Володіти  інноваційними технологіями,  обґрунтовувати  вибір
та  пояснювати  застосовування  нової  методики  підготовки  і  надання
облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;
ПР  05.Визначати  інформаційні  потреби  користувачів  облікової
інформації  в  управлінні  підприємством,  надавати  консультації
управлінському  персоналу  суб’єкта  господарювання  щодо  облікової
інформації;
ПР 06.Розробляти внутрішньофірмові стандарти і  форми управлінської
та іншої  звітності суб’єктів господарювання; 
ПР 07Обґрунтовувати  вибір  оптимальної  системи  оподаткування
діяльності  суб’єкта  господарювання  на  підставі  діючого  податкового
законодавства;
ПР  08.Формувати  фінансову  звітність  за  національними  та
міжнародними  стандартами  для  суб’єктів  господарювання  на
корпоративному  рівні,  оприлюднювати  й  використовувати
відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.
ПР  09.Визначати  поточний  і  майбутній  фінансовий  стан  суб’єкта
господарювання,  його  фінансові  результати,  грошові  потоки,
використовуючи сучасні техніки аналізу.
ПР 10.Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх
чинників,  що  мають  вплив  на  стратегію  діяльності  суб’єктів
господарювання та визначають їх економічну поведінку.
ПР  11.Аналізувати  фінансові  та  нефінансові  дані  для  формування
релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
ПР  12.Знати  теоретичні,  методичні  та  практичні  положення
контрольного  процесу,  розробляти  та  оцінювати  ефективність
системи контролю суб’єктів господарювання.
ПР  13.Обґрунтовувати  інноваційні  підходи  до  інформаційного
забезпечення  системи  контролю  використання  ресурсного
потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору
з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.
ПР 14.Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду,
іншого  надання  впевненості  та  супутні  послуги  з  дотриманням
вимог професійної етики.
ПР 15.Обґрунтовувати вибір і  порядок застосування управлінських
інформаційних  технологій  для  обліку,  аналізу,  аудиту  та
оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх
оптимізації.
ПР  16.Застосовувати  наукові  методи  досліджень  у  сфері  обліку,
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у
професійну діяльність та господарську практику.
ПР  17.Здійснювати  публічні  ділові  і  наукові  комунікації  задля
вирішення  комунікативних  завдань  державною  та  іноземними
мовами.
ПР  18.Обґрунтовувати  порядок  реалізації  адміністративно-
управлінських  функцій  у  сфері   діяльності  суб’єктів
господарювання, органів державного сектору.



ПР  19.Готувати  й  обґрунтовувати  висновки  задля  консультування
власників,  менеджменту  суб’єкта  господарювання  та  інших
користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
ПР  20.Використовувати  загальноприйняті  норми  поведінки  і
моралі  в  міжособистісних  відносинах,  професійній  і  науковій
діяльності  та  підтримувати  врівноважені  стосунки  з  членами
колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними
аудиторіями.
ПР  21.Вміти  проектувати,  планувати  і  проводити  пошукові  і
розвідувальні  роботи,  здійснювати  їх  інформаційне,  методичне,
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

Програмні
результати
навчання,  визначені
вищим  навчальним
закладом

ВПР01.  Знання  правових  основ  законодавства  України  в  галузі
оподаткування, обліку та аудиту;

ВПР02. Знання концептуальних основ  та принципів фінансового 
менеджменту та моніторингу;
ВПР 03.Знання принципових положень обліку та оподаткування 
зовнішньоекономічних операцій;
ВПР 04. Знання основних положень організації бухгалтерського 
обліку на підприємстві; 
ВПР 05. Знання принципів податкового менеджменту та 
адміністрування;
ВПР 06. Знання принципів складання та консолідації фінансової 
звітності за міжнародними стандартами;
ВПР 07. Знання принципів організації та методики проведення 
аудиторських перевірок;
ВПР 08. Знання принципів складання соціальної звітності;
знання методів оцінки фінансових ризиків.
ВПР  09.  Навички  аналітичної  оцінки  результатів   діяльності
підприємства  на  основі  використання  сучасної  методології
фінансового менеджменту;

ВПР  10.  Уміння  будувати  систему  бухгалтерського  обліку,
класифікувати облікову інформацію  для потреб управління;
ВПР  11.  Оцінювати  інформаційні  потреби  користувачів,  якість
облікової інформації;
ВПР 12.  Уміння  прогнозувати  та  ефективно  управляти  витратами
підприємства з використанням різних підходів;
ВПР 13. Уміння із залученням наукової та законодавчо-правової 
бази забезпечувати податкову та фінансову безпеку підприємств 
(установ, організацій);
ВПР 14. Уміння визначати види та величину аудиторських ризиків
помилок у фінансовій звітності.
ВПР  15.  Навички  аудиту  фінансово-господарських  операцій  та
достовірності  фінансової звітності;

ВПР  16.  Вміння  оскаржити  результати  податкової  перевірки  у
спірних  ситуаціях  та  побудувати  стратегію  захисту  в
адміністративному  та  (або)  судовому  порядку  інтереси  суб’єкта
господарювання в податкових спорах;

ВПР  17.  Здатність  організовувати  проекти  з  питань  облікового
забезпечення  та  оподаткування  господарських  операцій  в
міжнародному середовищі;

ВПР  18.  Навички  впровадження  систем  автоматизації  процесів
ведення бухгалтерського обліку та податкових розрахунків;

ВПР  19.Здатність  впровадження  в  практичну  діяльність



підприємства відповідні методи, види та форми контролю з метою
розробки системи попередження порушень законодавства;

ВПР 20. Здатність складання та консолідації фінансової звітності за
міжнародними стандартами;
ВПР  21.  Навички  в  консультуванні  управлінського  персоналу
підприємства щодо облікової інформації;
ВПР 22. Вміння розробляти та складати управлінську звітність  для
потреб керівництва;
ВПР 23.  Вміння  оцінювати  фінансові  ризики  та  відображати  їх  в
обліку;
ВПР 24. Вміння складати соціальну звітність.
ВПР 25. Вміння пошуку необхідної інформації та її інтерпретації для
вирішення проблемної ситуації;
ВПР  26.  Вміння  системного  творчого  мислення,  використання
професійного  рівня  у  громадській  діяльності,  володіння  активною
громадською  позицією  та  наполегливості  у  досягненні  мети
професійної та науково-дослідницької діяльності;
ВПР 27. Вміння здійснювати науково-дослідні роботи та викладати
їх результати в наукових публікаціях;
ВПР  28.  Вміння  розуміти  та  складати  письмові  тексти   та  усні
доповіді іноземною мовою;
ВПР  29.  Вміння  організовувати  безпечні  умови  праці  та  системи
захисту від надзвичайних ситуацій
Ресурсне забезпечення реалізації програми

Кадрове 
забезпечення

Основний  склад  викладачів  освітньої  програми  складається  з
науково-педагогічного  складу  кафедр  Харківського  національного
університету  міського  господарства  імені О. М. Бекетова.  Лектори,
які  викладають  у  рамках  програми,  є  активними  і  визнаними
вченими, які публікують праці у вітчизняній і зарубіжній науковій
пресі, мають відповідну професійну компетентність і досвід в галузі
викладання, наукових досліджень і педагогічної діяльності. 
Практико-орієнтований  характер  освітньої  програми  передбачає
широку  участь  фахівців-практиків,  що  відповідають  напряму
програми, а також залучення до викладання компетентних експертів
високого рівня,  включаючи ФПБАУ, Спілку аудиторів  України та
Міжнародну асоціацію з МСФЗ, що підсилює синергетичний зв’язок
теоретичної та практичної підготовки. Керівник проектної групи та
викладацький  склад,  який  забезпечує  її  реалізацію,  відповідає
вимогам, визначеним Ліцензійними умовами провадження освітньої
діяльності закладів освіти.

Матеріально-
технічне 
забезпечення

Навчальний  процес  за  освітньою  програмою  відбувається  в
аудиторіях,  обладнаних  аудіовізуальною  та  мультимедійною
апаратурою і необхідними технічними засобами. 
Навчальні  заняття  проводяться  у  комп’ютерних  аудиторіях:
«Моделювання  рішень  в  аналізі  і  аудиті»  та  у  спеціалізованих
комп’ютерних  навчальних  аудиторіях,  оснащених  ліцензійними
операційними  системами  від  Microsoft  та  пакетами  прикладного
програмного  забезпечення  від  Microsoft,  програмою  «M.E.Doc»,
«MASTER:Бухгалтерія».

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення

Студенти, що навчаються за освітньою програмою «Облік і аудит»,
та  викладачі  можуть  використовувати  бібліотечно-інформаційний
корпус,  міжвузівську  наукову  бібліотеку,  окремі  бібліотеки  та
бібліотечні пункти при навчально-наукових структурних підрозділах
університету.  Також  діють  віртуальні  електронні  читальні  зали.



Інформаційні  ресурси  бібліотеки  ХНУМГ  імені О. М. Бекетова  за
освітньою програмою формуються відповідно до предметної області
та сучасних тенденцій наукових досліджень у цій галузі. Студенти
можуть отримати доступ до всіх друкованих видань різними мовами,
включаючи монографії, навчальні посібники, підручники, словники
тощо.  При  цьому  вони  можуть  переглядати  літературу  з
використанням  традиційних  засобів  пошуку  в  бібліотеці  або
використовувати доступ до Інтернету та бази даних. Здобувачі вищої
освіти за освітньою програмою можуть використовувати бази даних
періодичних  видань  «Дебет-Кредит»,  «Головбух»,  «Все  про
бухоблік»,  «Податки  та  бухгалтерський  облік»  та  електронного
репозитарію ХНУМГ імені О. М. Бекетова. 
Студенти  також  використовують  методичний  матеріал,
підготовлений  викладачами:  підручники,  презентації  за  лекціями,
конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних, лабораторних,
семінарських  занять,  індивідуальних  завдань  тощо.  Методичний
матеріал  може  надаватись  як  у  друкованому  вигляді,  так  і  в
електронній  формі.  Для  дистанційного  доступу  до  навчально-
методичних  матеріалів  розроблено  дистанційні  курси  дисциплін в
системі дистанційного навчання ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (Moodle)

Академічна мобільність
Національна 
кредитна 
мобільність

На основі  двосторонніх  договорів  між  Харківським  національним
університетом міського господарства імені О. М. Бекетова та Групи
Компаній  «Фактор».  Корпорація  проводить  практичну  підготовку
студентів,  навчаючи їх на філіалі  кафедри на базі  групи компаній
«Фактор» та надаючи місця для проходження виробничої практики
та комплексного тренінгу. 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність

Партнерами кафедри є такі навчальні заклади:
1. Університет Де Пол, м. Чикаго, США,
2. Uniwersytet Łódzki, Университет міста Лодзь, Польща,
3. Akademia Górniczo-Hutnicza imeni Stanisława Staszica (Технічний
університет AGH, м. Краків, Польща) 
4.  Організації:  Польсько-українська  фундація  співпраці  ПАУСІ,
Kiev, Warsaw; Institute of Certified Financial Managers, ICFM (UK) in
Russia,  Moscow;  CRDF  Global,  Kiev  Office;  Комітет  з  освіти
Євразійської Ради сертифікованих бухгалтерів і аудиторів

Навчання іноземних
здобувачів вищої 
освіти

Можливе, після вивчення курсу української мови  “Українська мова
як іноземна” 


