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І. Загальна характеристика  

Рівень вищої  

освіти  

Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань   07 Управління та адміністрування 

Спеціальність   071 Облік і оподаткування 

Освітня кваліфікація Магістр обліку і оподаткування 

Професійна кваліфікація 

(за наявності) 

 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти − Магістр 

Спеціальність – 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 

Тип диплома Диплом магістра державного зразка  

Варіативна компонента Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами 

господарювання 

Обліково-аналітичне забезпечення управління 

небанківськими фінансовими установами 

Обліково-правове забезпечення управління суб’єктами 

господарювання 

Обсяг освітньої програми 

у ЄКТС 

90 кредитів ЄКТС 

 

Акредитація освітньої 

програми   

Акредитована. Акредитаційна комісія Міністерства освіти і 

науки України 

Сертифікація освітньої 

програми   

Рішення акредитаційної комісії МОН від 01 березня 2016 р., 

протокол №120; 

сертифікат про акредитацію: Серія НД  № 2490930; 

термін дії сертифіката до 01.07.2026 р. 

Мова(и) викладання Українська  

Термін дії освітньої 

програми 

10 років 

Вимоги  до рівня освіти 

осіб, які можуть 

розпочати навчання за 

цією програмою 

Наявність ступеня бакалавра або спеціаліста  

 

Обмеження  

щодо форм навчання 

Без обмежень  

Академічні права  

випускників 

Можливість навчатися за програмами третього циклу на 

отримання ступеня Доктора філософії за фаховим 

спрямуванням (PhD). 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

http://cibs.ubs.edu.ua 
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Зовнішні стейкхолдери, залучені до розробки освітньої програми: 

Представники бізнесу, роботодавці 
Посада  ПІБ Підпис 

Заступник директора 

ЦОК Черкаської дирекції 

СК «Арсенал 

Страхування» 

Фортуна М.П.  

Начальник Головного 

регіонального управління 

КБ «Приватбанк» 

Шуршин В.О.  

Начальник Черкаського 

обласного управління АТ 

«Ощадбанк» 

Оніщенко В.В.  

Випускники, здобувачі вищої освіти 

Посада  ПІБ Підпис 

Фінансовий директор ТОВ 

«Апельсин Премиум» 

Рівний Б.В.  

Супервайзер ТОВ «Ходак» Бабенко А.М.  

Студент-магістрант (гр. 
МО-116) 

Корнух О.В.  

Професійні громадські організації  

Посада  ПІБ Підпис 

   

   

   

Інші стейкхолдери 

Посада  ПІБ Підпис 
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ІІ. Профіль освітньої програми 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний 

заклад 

Черкаський навчально-науковий інститут  

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Акредитуюча інституція Атестаційна комісія МОН України 

Період акредитації Сертифікат серія НД – IV  № 2478409 від 15.03.2016 р. 

Термін дії  01.07.2026 р. 

Рівень програми FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – 7 рівень, НРК – 7 

рівень  

A Цілі освітньої  програми 

 Підготовка магістрів за спеціальністю 071  «Облік і оподаткування», здатних 

розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також у процесі досліджень та/або 

здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

В Характеристика програми 

1 Предметна 

область, напрям 

Облік і оподаткування. Формування загальних та фахових 

компетентностей особистості, які базуються на 

поглибленому вивченні досягнень світової науки, 

практики, культури та професійної етики, сучасній 

методології досліджень соціально-економічних явищ, 

процесів, проблем під час розроблення концепції та 

стратегії бухгалтерського і управлінського обліку, 

внутрішнього і зовнішнього аудиту, оподаткування, 

формування звітності відповідно до вимог національних та 

міжнародних стандартів, формування і використання 

обліково-аналітичної інформації в системі управління. 

Основними складовими частинами програми є: загальна та 

галузева підготовка (26,7 %), фахова та практична 

підготовка (73,3 %). 

2 Фокус програми: 

загальна/спеціальна 

Загальна програма «Облік і оподаткування».  

 

3 Орієнтація 

програми 

Програма освітньо-професійна. Структура програми 

передбачає оволодіння знаннями щодо бухгалтерського 

обліку, оподаткування, контролю, аналізу, правового-

забезпечення  діяльності  суб’єктів  господарювання; 

навичками ведення бухгалтерського обліку в умовах 

застосування різних форм обліку і інформаційних систем; 

використання сучасних методів контролю; складання всіх 

видів звітності (фінансової, податкової, управлінської); 

проведення аналізу господарської діяльності суб'єктів 

господарювання тощо. Програма орієнтується на сучасні 

професійні та наукові досягнення в галузі економічних 

дисциплін, враховує специфіку роботи бухгалтера 

4 Особливості 

програми 

Програма забезпечує формування професійного рівня знань 

та навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності 

підприємств, організацій, установ. Орієнтована на 

професійну спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, 

контролерів, податкових інспекторів, підприємців, 
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економістів тощо. Освітня програма формує фахівців з 

обліку і оподаткування з творчим мисленням, здатних  

використовувати існуючі методи відображення 

господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати 

їх, формувати різні види звітності і аналізувати її, виконувати 

контрольні функції. Програма виконується в активному 

дослідницькому середовищі, є мобільною. Здійснюється її 

узгодження з базовими курсами сучасних міжнародних 

сертифікаційних програм. Можливість отримання 

подвійного диплому у рамках діючих угод про співпрацю 

ДВНЗ «Університет банківської справи» з  провідними 

зарубіжними ВНЗ. Стажування на підприємствах, 

організаціях та ВНЗ закордоном. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаштування 

випускників 

Працевлаштування у економічних агентах будь-якої 

організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, 

державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у 

яких випускники працюють на посадах: 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 (інформаційний 

аналітик), бухгалтер-аналітик, аналітик консолідованої 

інформації, науковий співробітник (інформаційний 

аналітик), науковий співробітник (аудит), науковий 

співробітник (бухгалтерський облік), керівник фінансового 

чи економічного підрозділу, інспектор фіскальної служби, 

консультант з податків і зборів, податковий ревізор-

інспектор 

2 Академічні права 

випускників 

Можливість навчатися за програмами третього циклу на 

отримання ступеня Доктора філософії (PhD) за професійним 

спрямуванням  

 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Комбінація лекцій, практичних занять, розв’язування 

ситуаційних проблем, тренінгів, кейсів тощо, виконання 

проектів, дослідницьких наукових робіт. 

Підходи та технології навчання: диференційований підхід; 

особистісно орієнтований підхід (сприятливе освітнє 

середовище, мотивація до навчання, вибір змісту навчання, 

формування навичок самоконтролю, досягнення успіху в 

самореалізації тощо); інформаційні технології; імітаційні 

технології; дослідницькі технології; дистанційні технології 

на платформах СДО «Прометей», «MOODLE» 

2 Система 

оцінювання 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється 

згідно Положення ДВНЗ «Університет банківської справи» 

СУЯ-2015 «Порядок оцінювання успішності здобувачів 

вищої освіти» за 100-бальною системою з переведенням у 

систему оцінок за національною шкалою, а також 
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забезпечення ранжування досягнень за шкалою ECTS-

рейтинг (ECTS-Grade). 

Методи оцінювання: усно; письмово; з використанням 

тестів; за рахунок комбінації будь-яких із зазначених вище 

методів. 

Види контролю: попередній, поточний, підсумковий 

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестування, 

есе, презентації, захист індивідуальних робіт, заліки, 

екзамени, захист переддипломної практики 

 

 Атестація – захист кваліфікаційної магістерської роботи. 

E Програмні компетентності випускника 

 Група  шифр Зміст  

1 Інтегральна 

компетентність  

ІК Здатність розв’язувати складні завдання і 

проблеми у сфері професійної діяльності з 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також у процесі досліджень 

та/або здійснення інновацій, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

2 Загальні 

компетентності  

ЗК  

2.1 Загальні 

нормативні 

компетентності 

 

 

ЗНК1 Здатність навчатися та постійно підвищувати 

свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи, 

розвивати набуті знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та 

управління.  

ЗНК2 Здатність до науково-дослідної та аналітичної 

роботи, інноваційної діяльності з метою 

отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і 

прийняття управлінських рішень. 

ЗНК3 Здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів та 

налагоджувати комунікаційні зв’язки та 

міжособистісні взаємодії при вирішенні 

поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної 

діяльності.   

ЗНК4 Здатність бути критичним та самокритичним, 

нести відповідальність за наслідки прийнятих 

організаційно-управлінських рішень. 

ЗНК5 Здатність до педагогічної діяльності з 

використанням інноваційних освітніх технологій. 

ЗНК6 Здатність вільно володіти іноземною мовою 

професійного  спілкування як інструментом 

підвищення свого фахового та особистісного 

рівня.  

ЗНК7 Здатність володіти інструментальними засобами 

дослідження, отримання, зберігання, обробки 

обліково-аналітичної інформації та  
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застосовувати їх під час вирішення поставлених 

завдань. 

ЗНК8 Здатність застосовувати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій з використанням 

інформаційних технологій задля вирішення 

комунікативних завдань. 

2.2 Загальні додаткові 

компетентності   

ЗФК1 Здатність конструювати програму наукових 

досліджень 
ЗФК2 Здатність забезпечити баланс між науковими 

запитами та їх практичною реалізацією 
ЗФК3 Здатність фахово організовувати та проводити 

кабінетні та польові етапи емпіричного 

дослідження 
ЗФК4 Здатність презентувати результати наукових 

досліджень 

3 Спеціальні  

(фахові,  

предметні)  

компетентності  

СК  

3.1 Спеціальні  

нормативні 

компетентності 

СНК1 Здатність підготовки та використання облікової 

інформації як основи для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством, 

впроваджувати політику підвищення 

ефективності  результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

СНК2 Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

СНК3 Вміння застосовувати теоретичні засади, 

методичні підходи і практичні навички щодо 

організації податкових розрахунків за різними 

системами оподаткування. 

СНК4 Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

СНК5 Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СНК6 Здатність до пізнання теоретичних, методичних 

та практичних положень контрольного процесу 

та застосування міжнародних стандартів 

контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики.  

СНК7 Здатність формулювати завдання, розробляти 
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методики та впроваджувати сучасні методи 

фінансового та управлінського обліку,  аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СНК8 Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері  діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору. 

СНК9 Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації   

у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

СНК10 Здатність проводити наукові дослідження з 

метою вирішення актуальних проблеми теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування. 

3.2 Спеціальні  

додаткові 

компетентності   

СДК1 Вміння використовувати принципи системного 

підходу при організації облікового, контрольного 

та аналітичного процесів 

СДК2 Вміння вести облік і формувати фінансову 

звітність за міжнародними стандартами та 

використовувати відповідну інформацію для 

прийняття управлінських рішень 

СДК3 Здатність проводити наукові дослідження з 

метою вирішення актуальних проблем 

організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування 

СДК4 Здатність оцінювати фінансово-економічний стан 

суб’єктів господарювання; обчислювати резерви 

підвищення рівня ефективності їх 

функціонування у внутрішньому та зовнішньому 

середовищах з метою прогнозування розвитку на 

майбутнє, розв’язування економічних проблем і 

формування на цій основі потрібних 

управлінських рішень 

F Програмні результати навчання 

 Група  шифр Зміст  

 Знання РН1 Здатність продемонструвати систематичне 

розуміння професійних знань у плануванні та 

прогнозуванні діяльності суб’єктів 

господарювання шляхом проведення розрахунку 

їх основних економічних показників на основі 

даних звітності. 

  РН2 Здатність застосовувати знання при розробці та 

впровадженні інновацій, вирішенні складних 

проблем у професійній діяльності, враховуючи 

взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами 

діяльності. 

  РН3 Здатність проводити наукові дослідження з 

питань обліку та оподаткування індивідуально 

або в складі команди, що вимагає достатнього 
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рівня знань методології, опрацювання наукових 

джерел, аналізу якісних та кількісних облікових 

даних, звітності. 

  РН4 Здатність продемонструвати знання нормативно-

правової бази для організації процесів 

управління у сфері професійної діяльності. 

  РН5 Здатність продемонструвати знання із розробки 

критеріїв прийняття і реалізації управлінських 

рішень з використанням відповідних методів та 

принципів у сфері професійної діяльності 

  РН6 Здатність продемонструвати широкий спектр 

пізнавальних і інтелектуальних навичок з 

формування, поліпшення та впровадження 

інформаційного забезпечення управління 

діяльністю суб’єктів господарювання 

  РН7 Здатність застосовувати знання та розуміння 

можливостей розробки та реалізації гнучкої 

стратегії розвитку суб’єктів господарської 

діяльності на основі ефективного використання 

облікової та аналітичної інформації. 

  РН8 Здатність застосовувати знання принципів 

розробки та впровадження раціональних форм 

організаційної структури управління. 

  РН9 Здатність ефективно працювати в колективі, 

здійснювати раціональну організацію праці 

працівників у сфері професійної діяльності. 

  РН10 Здатність продемонструвати навики вибору 

стилю керівництва при здійсненні управління 

персоналом та організації роботи економічного, 

бухгалтерського та фінансового підрозділів. 

  РН11 Здатність виявляти і вирішувати етичні 

проблеми, ґрунтуючись на принципах 

корпоративної соціальної відповідальності. 

  РН12 Здатність продемонструвати знання нормативно-

правової бази та навички контролю за станом 

обліку і звітності, адміністрування податків та 

зборів, використовуючи прогресивні методи, 

прийоми та інструменти сфер професійної 

діяльності. 

  РН13 Здатність продемонструвати уміння 

стратегічного аналізу та прогнозної оцінки 

господарських процесів, подій та явищ суб’єктів 

господарювання та дослідження ефективності 

системи їх управління 

  РН14 Здатність володіти навичками роботи з 

комп’ютером, використовувати інформаційні 

технології для вирішення практичних завдань у 

галузі професійної діяльності. 

  РН15 Здатність діяти автономно та бути самостійним в 

плануванні і реалізації проектів на професійному 

рівні. 
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  РН16 Здатність нести відповідальність за розвиток 

професійних знань та демонструвати вправність 

у володінні іноземною діловою мовою. 

 Уміння РН 17 Здатність застосовувати знання для виконання 

завдань та розв’язання проблем 

 Комунікація РН 18 Накопичення інформації з бухгалтерського і 

податкового обліку, контролю і аналізу для  

прийняття управлінських рішень 

 Автономність і 

відповідальність 

РН 19 Здатність самостійно виконувати завдання, 

розв’язувати задачі і проблеми та відповідати за 

результати своєї діяльності. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми 

1 Кадрове 

забезпечення 

Науково-педагогічний персонал відповідає вимогам 

чинного законодавства України.  

Вимоги щодо проведення лекційних та практичних 

занять науково-педагогічними працівниками визначаються 

Положенням про організацію освітнього процесу в ДВНЗ 

«Університет банківської справи» та іншими внутрішніми 

положеннями. 

Всі науково-педагогічні працівники, залучені до 

реалізації освітньої програми є штатними співробітниками 

ЧННІ, мають науковий ступінь і вчене звання та 

підтверджений рівень наукової і професійної активності. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 

забезпечується підвищення кваліфікації та стажування 

науково-педагогічних працівників не рідше, ніж один раз 

на п’ять років. 

Поширеною практикою є проведення гостьових лекцій 

провідними вітчизняними та зарубіжними фахівцями в 

сфері фінансів, банківської справи та страхування, у т.ч. в 

режимі відеоконференцій.  

2 Матеріальне-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

(навчальні приміщення, спеціалізовані кабінети, 

комп’ютерні класи, навчальна лабораторія, мультимедійне 

обладнання тощо) відповідає вимогам і потребі до 

проведення лекційних і практичних занять, у т.ч. в 

дистанційному режимі, та відеоконференцій. 

В ЧННІ є 2 локальні комп’ютерні мережі з доступом до 

мережі Інтернет. Наявність спеціалізованого програмного 

забезпечення та необмежений відкритий доступ до 

Інтернет-мережі в спеціалізованих комп’ютерних класах 

кафедри дозволяє набути здобувачам необхідних 

практичних компетенцій та навичок. 

Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура 

(два гуртожитки, їдальня, спортивні зали та відкриті 

спортивні майданчики,тренажерні зали, медичний 

комплекс), кількість місць в гуртожитках відповідає 

вимогам. 

3 Інформаційне та 

навчально-

методичне 

Офіційний веб-сайт http://cibs.ubs.edu.ua/ містить 

інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 

виховну діяльність, структурні підрозділи, правила 
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забезпечення прийому, контакти. 

Упровадження в освітній процес та діяльність наукової 

бібліотеки сучасних інформаційних і комп’ютерних 

технологій, забезпечення вільного багатоканального 

доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через 

мережу Інтернет, постійне оновлення бази навчальної 

літератури та періодичних видань.   

Фонд наукової бібліотеки містить 70216 примірників 

загального фонду, 57146 од. – книжкового, 47829 од. – 

навчальних і наукових книг, 4920 од. – періодичних 

видань.  Власними електронними ресурсами бібліотеки є: 

Електронний каталог (понад 84 тис. бібліографічних 

записів), База даних електронних книг видавництва «Центр 

учбової літератури».  

У бібліотеці діє автоматизована бібліотечно-

інформаційна система ІРБІС, яка забезпечує 

автоматизовану книговидачу, каталогізацію та доступ 

користувачів до web-каталогу бібліотеки. В бібліотеці 

створено локальну комп'ютерну мережу, що налічує 20 ПК, 

підключених до загальноінститутської мережі із виходом в 

Інтернет та зоною Wi-Fi.  

Наявність у структурі ДВНЗ «Університет банківської 

справи» редакційно-видавничого відділу дозволяє видавати 

навчальну літературу за рекомендацією Вченої ради 

Університету, що підвищує рівень автономії та 

самоврядування, якості надання освітніх послуг, 

забезпеченості навчальних дисциплін, що викладаються, 

сучасною навчальною літературою, сприяє стимулювання 

науково-педагогічних працівників до написання 

підручників, навчальних посібників, монографій тощо.  

Навчально-методичне забезпечення підготовки 

здобувачів вищої освіти відповідає ліцензійним та 

акредитаційним вимогам, розроблено:  

 освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця;  

 освітньо-професійна програма підготовки фахівця;  

 засоби діагностики якості вищої освіти; 

 навчальний план, затверджений в установленому 

порядку;  

 навчально-методичне забезпечення для кожної 

навчальної дисципліни навчального плану: навчальних і 

робочих навчальних програм дисциплін; плани 

семінарських та практичних занять; методичні вказівки і 

тематика курсових робіт;  

 пакети контрольних завдань для перевірки знань з 

навчальних дисциплін загальної, галузевої та фахової 

підготовки;   

 програми всіх видів практик;  

 методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних 

робіт; 

 дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів;  

 критерії оцінювання знань і вмінь здобувачів. 

Одним із основних елементів навчально-методичного 
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забезпечення освітнього процесу є навчально-методичні 

комплекси дисциплін, які розробляються відповідно до 

Положення про навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни та постійно удосконалюються, а їх 

складові доступні здобувачам освіти в єдиному 

інформаційному просторі електронних ресурсів системах 

дистанційного навчання «Прометей» та «MOODLE».  
Матеріали навчально-методичного забезпечення 

освітньої програми викладені на освітньому порталі 

«Електронні ресурси інституту»: 

http://prometey.cibs.ubs.edu.ua/. 

H Академічна мобільність 

1 Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність уможливлюється в 

рамках угод про співпрацю з вищими навчальними 

закладами, що входять до науково-навчального комплексу 

«Економосвіта» та навчально-виробничого комплексу 

«Західбанкосвіта». Встановлено міжуніверситетські 

науково-освітянські відносини з Тернопільським 

національним економічним університетом, Луцьким 

державним технічним університетом, Львівською 

комерційною академією, Національним університетом 

«Львівська політехніка», Львівською державною 

фінансовою академією. 

2 Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

В рамках угод про співпрацю здійснюється академічна 

мобільність з Вищою школою – Університетом прикладних 

наук Федерального банку Німеччини (м. Гахенбург, 

Німеччина), Університетом Любляни (Словенія), 

стажування здобувачів та викладачів у Національному 

банку Польщі (м. Варшава, Польща), Регіональному 

відділенні банку РКО ВР (м. Люблін, Польща).  

Індивідуальна академічна мобільність можлива за 

рахунок участі у програмах проекту Еразмус+ спільно з 

Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, 

Польща), Державна вища технічно-економічна школа ім. 

Кс. Броніслава Маркевича, (м. Ярослав, Польща), 

Краківський економічний університет (м. Краків, Польща), 

Технічний університет (м. Острава, Чехія). 

Здобувачі, відповідно до діючих угод і розроблених 

програм, мають можливість отримати подвійні дипломи 

європейських вищих навчальних закладів, зокрема: 

Краківського економічного університету (Польща), Вищої 

школи менеджменту та Університету школи Салезіан 

Саррія (м. Барселона, Іспанія), Балтійської міжнародної 

академії (м. Рига, Латвія), Університету Міколаса Ромеріса 

(м. Вільнюс, Литва), Вища школа економіки та 

менеджменту (м. Ессен, ФРН), Школа бізнесу (м. Монтре, 

Швейцарія). 

3 Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних студентів може проводиться на 

загальних умовах або за індивідуальним графіком. 
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ІІІ. Структура та компоненти освітньої програми  

 

В основу розроблення освітньої програми покладено компетентнісний 

підхід з використанням ЄКТС, де для досягнення запланованих результатів 

навчання за освітньою програмою (навчальною дисципліною, модулем) 

передбачаються певні витрати часу студентом, тобто необхідний і достатній 

обсяг навчального навантаження студента, виражений у кількості кредитів 

ЄКТС (1 кредит ЄКТС дорівнює 30 годинам). 1 семестр - 30 кредитів ЄКТС, 

навчальний (академічний) рік – 60 кредитів ЄКТС.  

Освітня програма передбачає виділення дисциплін двох видів: 

обов’язкових  дисциплін та дисципліни за вільним вибором студента, які 

розподілені за блоками підготовки (загальна, галузева, фахова/предметна) 

відповідно до профілю освітньої програми.  

До блоку загальної підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування загальних компетентностей у здобувача вищої 

освіти, зокрема, емоційного інтелекту, світогляду, організаційних та 

комунікаційних навичок. 

До блоку галузевої підготовки відносяться навчальні дисципліни, що 

спрямовані на формування спеціальних фахових компетентностей за галуззю 

знань у здобувача вищої освіти, зокрема, ключові для всіх спеціальностей 

конкретної галузі знань та підтримуючого характеру. 

До блоку фахової/предметної підготовки відносяться навчальні 

дисципліни, що спрямовані на формування спеціальних фахових 

компетентностей за спеціальністю у здобувача вищої освіти, зокрема, 

предметної області та професійного спрямування. 

Навчальне навантаження студента включає всі види його роботи 

(самостійну, аудиторну, лабораторну, дослідницьку тощо) відповідно до 

навчального плану.  

В табл. 3 представлений розподіл змісту освітньої програми та обсягу 

кредитів ЄКТС. 

Таблиця 3 

Загальний розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС 

за компонентами 

Блоки підготовки  

Академічні години/кредити ЄКТС 

Обов’язкові  

дисципліни 

Вибіркові 

дисципліни 

Всього  

 

- загальна  

підготовка (1) 
360/12 -/- 360/12 

- галузева 

підготовка (2) 
360/12 -/- 360/12 

- фахова предметна  

підготовка (3) 
360/12 720/24 1080/36 

Практична підготовка  900/30 -/- 900/30 

Загальний обсяг  1980/66 720/24 2700/90 

Розподіл кредитів за навчальними дисциплінами, структурно-логічна 

послідовність їх вивчення, форми підсумкового контролю наведено в табл. 4. 
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Таблиця 4 

Розподіл змісту освітньої програми та обсягу кредитів ЄКТС  

за компонентами освітньої програми 
Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, практики, кваліфікаційна робота 

тощо) 

Кредити 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітка 

(семестр) 

Код* Назва     

Блок  «Загальна  підготовка» (1)  

Обов’язкові компоненти  

ЗОД1 УБС студія «Управління людськими 

ресурсами» 

6 залік 1 

ЗОД2 Професійна іноземна мова (рівень С) 6 залік 1 

Загальний обсяг обов’язкових компонент за 

блоком 1 

12   

Вибіркові компоненти   

  -   

Загальний обсяг вибіркових компонент за 

блоком 1 

-   

Усього за блоком 1 12   

Блок  «Галузева  підготовка» (2)  

Обов’язкові компоненти  

ГОД1 Глобальна економіка 6 залік 2 

ГОД2 Фінансовий менеджмент 6 екз. 1 

Загальний обсяг обов’язкових компонент за 

блоком 2 

12   

Вибіркові компоненти   

  -   

Загальний обсяг вибіркових компонент за 

блоком 2 

-   

Усього за блоком 2 12   

Блок  «Фахова/предметна  підготовка» (3)  

Обов’язкові компоненти  

ФОД1 Організація бухгалтерського обліку  6 екз. 2 

ФОД2 Фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 

6 екз. 1 

Загальний обсяг обов’язкових компонент за 

блоком 3 

12   

Варіативні компоненти   

Варіативна компонента «Обліково-аналітичне забезпечення управління 

суб’єктами господарювання» 

 

ФВД1 ІТ в обліку та економічному аналізі  6 екз. 2 

ФВД2 Облік і оподаткування міжнародних 

розрахунків   

6 екз. 1 

ФВД3 Звітність суб’єктів господарювання за 

національними стандартами  

6 залік 2 

ФВД4 Обліково-аналітичне забезпечення 

прийняття управлінських рішень  

6 залік 2 

Варіативна компонента «Обліково-аналітичне забезпечення управління 

небанківськими фінансовими установами» 
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ФВД1 
ІТ в обліку та економічному аналізі  

6 екз. 2 

ФВД2 
Облік і оподаткування НБФУ 

6 екз. 1 

ФВД3 Аналіз і контроль НБФУ 6 залік 2 

ФВД4 Обліково-аналітичне забезпечення 

прийняття управлінських рішень  

6 залік 2 

Варіативна компонента «Обліково-правове забезпечення управління суб’єктами 

господарювання» 
 

ФВД1 
ІТ в обліку та економічному аналізі  

6 екз. 2 

ФВД2 Господарське право Рівень В (Корпоративне та 

підприємницьке право) 
6 екз. 1 

ФВД3 Звітність суб’єктів господарювання за 

національними стандартами  

6 залік 2 

ФВД4 Антимонопольне право  у діяльності бухгалтера 6 залік 2 

Загальний обсяг вибіркових компонент за 

блоком 3 

24   

Усього за блоком 3 36   

 Блок «Практична підготовка» (4) 

ПП1 Переддипломна практика 15 залік 3 

ПП2 Кваліфікаційна магістерська робота 15  3 

     

 Усього за блоком  4 30   

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90   
* Кодування навчальних дисциплін відбудеться в наступному порядку: 
ЗОД – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 
ЗВД  – навчальна дисципліна блоку «Загальна підготовка», що обирається  за вибором студента з групи 
навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації; 
ГОД – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 
ГВД  – навчальна дисципліна блоку «Галузева підготовка», що обирається  за вибором студента з групи 
навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації; 
ФОД – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна  підготовка», що є обов’язковою для вивчення; 
ФВД  – навчальна дисципліна блоку «Фахова/предметна  підготовка», що обирається  за вибором студента з 
групи навчальних дисциплін для формування власної спеціалізації . 

 

Матрицю співвідношення результатів навчання та компетентностей 

наведено в табл. 5.  

Матрицю співвідношення навчальних дисциплін та результатів 

навчання наведено в табл. 6.  

 

VІ - Форми атестації здобувачів вищої освіти  

Атестація здобувачів 

кваліфікації магістр з 

обліку і 

оподаткування 

здійснюється у формі: 

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра зі 

спеціальності  071 «Облік і оподаткування», 

здійснюється атестаційною комісією, до складу якої 

можуть включатися представники роботодавців та 

їх об'єднань, відповідно до положення про 

атестаційно-кваліфікаційну комісію, затвердженого 

вченою радою ДВНЗ «Університет банківської 

справи».  
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Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної магістерської  роботи. 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи   

Кваліфікаційною магістерською  роботою є робота 

магістра, що виконується на завершальному етапі 

здобуття другого (магістерського) рівня вищої 

освіти для встановлення відповідності набутих 

результатів навчання (компетентностей) вимогам 

стандартів вищої освіти та освітньої програми.  

Кваліфікаційна магістерська робота виконується за 

тематикою, визначеною ДВНЗ «Університет 

банківської справи» та обов’язково перевіряється на 

плагіат.  

Кваліфікаційна магістерська робота повинна 

відповідати нормативним вимогам та 

рекомендаціям методичних вказівок щодо робіт 

такого рівня ДВНЗ «Університет банківської 

справи». 

Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою. 

Деталізація вимог до кваліфікаційної роботи 

регламентується внутрішніми документами й 

положеннями ДВНЗ «Університет банківської 

справи». 

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі 

змістом кваліфікаційних магістерських робіт та 

запобігання академічного плагіату  кваліфікаційні 

магістерська роботи розміщуються на офіційному 

сайті ЧННІ ДВНЗ «Університет банківської 

справи». 
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Таблиця 5 

Матриця відповідності визначених освітньою програмою «Облік і оподаткування»  

результатів навчання та компетентностей 
 

 

  

Шифр 

 

 Компетентності 

Ін
те

гр
ал

ь
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

З
Н

К
 1

 

З
Н

К
 2

 

З
Н

К
 3

 

З
Н

К
 4

 

З
Н
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 5

 

З
Н

К
 6
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 1
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Ф

К
 2

 

З
Ф
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Ф
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 4
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К
 1
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К
 2
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К
 3
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 4
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Н

К
 5

 

С
Н

К
 6
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Н

К
 7

 

С
Н

К
 8

 

С
Н

К
 9

 

С
Н

К
 1

0
 

С
Д

К
1

 

С
Д

К
2

 

С
Д

К
3

 

С
Д

К
4

 

РН1 + +         +     + +     +  +    

РН2 +   +    +  +        +  +      +  

РН3 +  + +     +   +      +     +    + 

РН4 + +     +      +     +    +   +   

РН5 +         +    +      + +  +  +   

РН6 +    +      + +   +    +   +     + 

РН7 +   + +           +        +  +  

РН8 +  +        +  + +    +          

РН9 +  +   +        +           + + + 

РН10 + +         +   +       +    +  + 

РН11 +     + +     +         +      + 

РН12 +         +       +  + +  +  +  +  

РН13 +          +  +  + + +          + 

РН14 +    +   + + +     +    +      +   

РН15 + +  +       +  +        +   +  +  

РН16 +    +       +      +   +      + 

РН 17 +   + +   + +              +     

РН 18 +       +      + + +    +   +  +  + 

РН 19 +       +      + +  +  +      +  + 
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Таблиця 6 

Матриця співвідношення навчальних дисциплін та результатів навчання     

Навчальна 

дисципліна 

РН 1 РН 2 РН 3 РН 4 РН 5 РН 6 РН 7 РН 8 РН 9 РН 10 РН 11 РН 12 РН 13 РН 14 РН 15 РН 16 РН 17  РН 18  РН 19  

УБС студія 

«Управління 

людськими 

ресурсами» 

 + +   +  + + + +    +    + 

Професійна іноземна 

мова (рівень С) 
               +    

Глобальна економіка      +  + +        +   

Фінансовий 

менеджмент 
 +   + +  + + + +      +   

Організація 

бухгалтерського 

обліку 

  +   +  + + + + +     + +  

Фінансова звітність за 

міжнародними 

стандартами 

+  +   +   +   +      +  

ІТ в обліку та 

економічному аналізі 
     + +     +  +   + +  

Облік і 

оподаткування 

міжнародних 

розрахунків   

   +  +      +     + +  

Звітність суб’єктів 

господарювання за 

національними 

стандартами 

+  +         +     + +  

Обліково-аналітичне 

забезпечення 

прийняття 

управлінських рішень 

+  +  +     +  + +  +  + +  

ІТ в обліку та 

економічному аналізі 
     + +     +  +    +  

Облік і 

оподаткування НБФУ 
   +  + +     +      +  

Аналіз і контроль 

НБФУ 
   +  + +     + +     +  

Обліково-аналітичне +  +  +  +     + +  +  + + + 
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забезпечення 

прийняття 

управлінських рішень 

ІТ в обліку       + +     +  +    +  

Господарське право 

Рівень В 

(Корпоративне та 

підприємницьке 

право) 

   +        +   +  +  + 

Звітність суб’єктів 

господарювання за 

національними 

стандартами  

+  +         +     + +  

Антимонопольне 

право в діяльності 

бухгалтера 

   +        +   +  +  + 

 

 



20 
 

VII Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти 

   У ДВНЗ «Університет банківської справи» функціонує система 

забезпечення вищим навчальним закладом якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості), яка 

передбачає здійснення таких процедур і заходів:  

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого 

навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників;  

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 

програмою;  

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом;  

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 8) забезпечення ефективної системи запобігання 

та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих 

навчальних закладів і здобувачів вищої освіти;  

9) інших процедур і заходів.  

 

VIII Вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності) 

 

Професійний 

стандарт 
 

Особливості 

стандарту вищої 

освіти, пов’язані з 

наявністю даного 

Професійного 

стандарту 

 

 


