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ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ 

«ОПОДАТКУВАННЯ» 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту  

Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та  

аудиту 

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

 

Магістр 

Магістр з обліку і оподаткування за освітньо-

професійною програмою «Оподаткування» 

 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-професійна програма «Оподаткування» 

підготовки здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за галуззю знань 07 

«Управління та адміністрування» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 1 рік 5 місяців 

Наявність акредитації  – 

Цикл/рівень  НРК України – 7 рівень, FQEHEA – другий 

цикл, QFLLL – 7 рівень 

Передумови  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої 

програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=45&lang=ua 

2 - Мета освітньої програми 

Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички для вирішення 

комплексних задач в галузі оподаткування та підготувати до проведення 

наукової, дослідницької діяльності з подальшим впровадженням отриманих 

результатів.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 Управління та адміністрування 

071 Облік і оподаткування  

Орієнтація програми Освітньо-професійна програма.  

Програма орієнтує на отримання поглиблених 



знань щодо: діяльності податкових органів, їх 

управлінських функцій, прогресивних методів, 

прийомів та інструментів податкового 

менеджменту. У процесі практичної підготовки в 

академії та в державних податкових інспекціях 

магістри набувають практичних навичок щодо 

адміністрування податків з юридичних та 

фізичних осіб, роботи із професійними 

комп’ютерними програмами та щодо 

взаємовигідних відносин податківців із 

платниками податків. 

Основний фокус 

освітньої  

програми  

Спеціальна освіта та професійна підготовка в 

області оподаткування з можливістю набуття 

необхідних дослідницьких навиків для наукової 

кар’єри.  

Ключові слова: оподаткування, податковий 

контроль, податкове навантаження, податкова 

звітність 

Особливості програми Освітньо-професійна програма (90 кредитів) 

включає навчальні дисципліни, що поглиблюють  

дослідницькі компетентності та знання 

спеціальних розділів фундаментальних  

та професійно-орієнтованих дисциплін. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Після здобуття другого рівня освіти  випускники 

можуть обіймати посади: консультант з податків 

і зборів, аудитор, бухгалтер, бухгалтер-ревізор, 

бухгалтер-експерт, державний аудитор, 

спеціаліст-бухгалтер, економіст з податків і 

зборів, член ревізійної комісії, економіст з 

бухгалтерського обліку та аналізу, державний 

податковий інспектор, головний державний 

податковий інспектор, ревізор-інспектор 

податковий, викладач вищого навчального 

закладу. 

Подальше навчання Магістри з науковим хистом за рекомендацією 

кафедри мають можливість продовжити 

навчання в аспірантурі за програмою третього 

рівня FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня 

HPK. Стажування як у вітчизняних, так і в 

зарубіжних університетах і компаніях. Участь у 

програмах навчання упродовж всього життя 

(LLL). 



5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та навчання Студентсько-центроване навчання, самостійне 

навчання, проблемно-орієнтоване навчання. 

Стиль навчання – активний, що дає можливість 

магістранту обирати предмети. Лекції, 

лабораторні роботи, семінари, практичні 

заняття, самостійна робота на основі 

підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації із викладачами. 

Під час першого року навчання здобувач обирає 

напрям дослідження. Значну частину часу 

присвячує написанню дипломної роботи. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, звіти з практичних та 

лабораторних занять, презентації, поточний 

контроль, захист кваліфікаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми і 

завдання, ситуації, проблеми у сфері 

професійної діяльності із поглибленим рівнем 

знань та вмінь, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу. 

Загальні компетентності 

(ЗК) 

– здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

– здатність до використання інформаційних і 

комунікаційних технологій; 

– здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях; 

– здатність використовувати іноземну мову для 

здійснення науково-технічної діяльності;  

– здатність приймати обґрунтовані рішення; 

– здатність вчитися та оволодівати сучасними 

знаннями; 

– здатність виявляти та оцінювати ризики; 

– відповідальність за якість роботи, що 

виконується; 

– здатність працювати автономно та в команді; 

– здатність виявляти зворотні зв’язки та 

корегувати свої дії з їх врахуванням. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

- здатність до здійснення адміністрування 

податків як складової податкового менеджменту; 

- розуміння процедури здійснення податкового 

контрою на державному та корпоративному 



рівнях; 

- здатність до розуміння економічної сутності 

оподаткування як складової частини державного 

регулювання економіки; 

- розуміння взаємовідносин  між 

контролюючими органами та платниками 

податків у частині адміністрування податків і 

податкового контролю; 

- здатність до креативного мислення та 

самостійного прийняття рішень у розгляді 

проблем з оподаткування. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

- знання особливостей здійснення податкового 

консультування органами фіскальної служби; 

- уміння практичного використання конкретної 

норми закону або нормативно-правового акта з 

питань адміністрування, нарахування та сплати 

податків чи зборів, контроль за справлянням 

яких покладено на контролюючі органи; 

- знання щодо застосування даних системи 

електронного адміністрування податку на 

додану вартість; 

- уміння застосовувати порядок погашення 

грошових зобов'язань або податкового боргу у 

разі реорганізації платника податків; 

- здатність до узгодження суми податкового 

боргу та застосування процедури списання 

безнадійного податкового боргу; 

- здатність до обґрунтування методики 

формування електронної звітності; 

- здатність до оформлення результатів 

камеральної, фактичної та документальної 

податкових перевірок; 

- вміти забезпечувати високий науково-

теоретичний і методичний рівень викладання 

дисциплін;  

- будувати логічно завершений педагогічний 

процес;  

- виділяти і встановлювати взаємозв’язки між 

складовими освітнього процесу;  

- планувати зміст різних видів діяльності, робити 

ранжування комплексу цілей і задач для кожного 

етапу педагогічного процесу;  

- робити установку на стимулювання до 

науково-дослідної діяльності, стійкий інтерес до 



професійної діяльності і науки; 

- здатність публікувати результати своїх 

досліджень у наукових фахових виданнях. 

7 - Програмні результати навчання  

 - розраховувати  податки та вести їх облік; 
- вести податковий облік і складати податкову 
звітність на підприємствах, установах та 
організаціях різних видів підприємницької 
діяльності та форм власності; 
- здійснювати аналіз господарської діяльності за 
даними регламентованої та податкової звітності; 
- аналізувати вплив податкової політики 
підприємства на результати його діяльності; 
- організовувати податковий облік та роботу 
облікового апарату на підприємстві; 
- застосовувати методику розрахунків 
оптимізації податків на практиці; 

- враховувати та мінімізувати податкові ризики 

при роботі на промислових підприємствах. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове забезпечення 100% науково-педагогічних працівників, що 

задіяні до викладання професійно орієнтованих 

дисциплін за освітньо-професійною програмою 

«Оподаткування» зі спеціальності «Облік і 

оподаткування» мають наукові ступені та вчені 

звання, з досвідом дослідницької роботи за 

фахом. 

Матеріально-технічне 

забезпечення  

Використання сучасних комп’ютерних засобів 

та програмного забезпечення 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Використання віртуального навчального 

середовища Запорізької державної інженерної 

академії та авторських розробок науково-

педагогічних працівників, а саме: підручників та 

навчальних посібників з грифом МОН України; 

підручників та навчальних посібників з грифом 

Вченої ради Запорізької державної інженерної 

академії. 

9 - Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами 

України 

Міжнародна кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними 

закладами зарубіжних країн партнерів 



Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Можливе, після вивчення курсу української 

мови на підготовчому відділенні  

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

2.1. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ 
№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загаль-

ний обсяг 

навчальн

ої роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю/ 

семестр 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

1 
Іноземна мова за професійним 

спрямуванням  
4 120 48 72 залік 

 Разом 4 120 48 72  

1.2 Цикл професійної підготовки 

2 
Облік та оподаткування  

підприємств малого бізнесу 
4 120 36 

84 
екзамен 

3 Адміністрування податків 3 90 24 66 екзамен 

4 Податковий контроль 4 120 36 84 екзамен 

 Разом 11 330 96 234  

1.3 Практична підготовка 

5 Переддипломна практика 6 180  180 диф. залік 

 Разом 6 180  180  

1.4 Підсумкова атестація 

6 
Підготовка кваліфікаційної 

роботи  
22,5 675  675 

 

7 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

 Разом 24 720  720  

 
Разом з обов'язкових 

компонент 
45 1350 144 1206 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

8 Інтелектуальна власність 1 30 12 18 залік 

9 
Філософські проблеми 

наукового пізнання 
1 30 12 18 залік 

10 
Охорона праці в галузі та 

цивільний захист 
2 60 24 36 залік 

 Разом 4 120 48 72  

2.2 Цикл  професійної підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

11 

Курсова робота з фаху 

(міждисциплінарна) 

"Оподаткування суб’єктів 

господарювання та податковий 

контроль" 

7 210  210  

12 
Курсова робота з фаху 

(міждисциплінарна) 
9 270  270  



"Податковий облік, звітність 

та планування" 

 Разом 16 480  480  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

13 
Оподаткування суб’єктів 

господарювання 
4 120 36 84 екзамен 

 
Оподаткування господарських 

операцій 
         

14 
Податкове планування та 

мінімізація податкових ризиків 
4 120 36 84 екзамен 

 Податковий менеджмент          

15 
Податковий облік і звітність 

на підприємствах 
5 150 48 102 екзамен 

 
Податкове планування обліку 

та звітності 
         

16 Податкова політика 3 90 24 66 екзамен 

 Фінансовий аналіз          

 Разом 16 480 144 336  

2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

17 
Практикум з податкового 

обліку 
5 150 48 102 екзамен 

  
Оподаткування зарубіжних 

країн 
         

18 
Державний фінансовий 

контроль 
4 120 48 72 залік 

  
Соціальне страхування: 

обліковий аспект 
         

 Разом 9 270 96 174  

 
Разом з вибіркових 

компонент 
45 1350 288 1062  

 
Разом з циклу компонент 

загальної підготовки 
8 240 96 144  

 
Разом з циклу компонент 

професійної підготовки 
52 1560 336 1224  

 РАЗОМ 90 2700 432 2268  

 

 

2.2. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 



Структурно-логічна схема підготовки магістрів за спеціальністю  071 «Облік і оподаткування» за освітньо-

професійною програмою «Оподаткування» 
1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 КУРС                                                                                                              2 КУРС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                   
 
 
 
 

30 кредитів                        30 кредитів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

30 кредитів 

Оподаткування суб’єктів 

господарювання 

4 кредити 

Податкове планування та 

мінімізація податкових 

ризиків 

4 кредити  

 

Податковий облік і звітність 

на підприємствах 

5 кредитів 

Податковий контроль 

4 кредити 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

4 (2+2) кредити 

Облік та оподаткування 

підприємств малого бізнесу  

4 кредити 

Курсова робота з фаху 

(міждисциплінарна) 

16 (7+9) кредитів 

Інтелектуальна власність 

1 кредит 

Охорона праці в галузі  

та цивільний захист 

2 кредити 
 

Філософські проблеми 

наукового пізнання  

1 кредит 

Адміністрування податків 

 3 кредити 

Переддипломна практика 

6 кредитів  

Підготовка кваліфікаційної 

роботи 

22,5 кредитів  

Підсумкова атестація  

1,5 кредитів  

Податкова 

політика 

3 кредити 

Державний 

фінансовий 

контроль  

4 кредити 

Практикум з 

податкового 

обліку 

5 кредитів 



 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Кваліфікаційна робота магістра із захистом в 

екзаменаційній комісії 

Вимоги до 

кваліфікаційної 

роботи  

Кваліфікаційна робота магістра – це самостійна 

дослідницька робота, що синтезує підсумок 

теоретичної та практичної підготовки в рамках 

нормативної та вибіркової частини програми, є 

формою контролю набутих студентом у процесі 

навчання інтегрованих знань, умінь, навичок 

необхідних для подальшого виконання службових 

обов’язків.  

Виконання кваліфікаційної роботи має за мету:  
― ступінь оволодіння теорією обліку, контролю та 
оподаткування;  
― уміння узагальнювати та аналізувати наукові 
джерела та фактичні, зокрема, нормативні 
матеріали;  
― здатність працювати з нормативно-правовими 
актами;  
― здатність використовувати сучасні методи 
дослідження та застосовувати обчислювальну 
техніку;  
― уміння знаходити аналоги розв’язання 

проблеми у вітчизняній і зарубіжній практиці та 

адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) 

дослідження. 

 

 

4 ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1 Цикл загальної підготовки 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 
Мета: формувати у студентів професійну компетенцію шляхом 

ознайомлення їх з різними методами і прийомами навчання іноземної мови 
та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань. Завдання: 
створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування 
іноземною мовою у професійних, наукових та інших цілях; забезпечити 
володіння чотирма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; на 
базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і закономірностей 
іноземної мови, та соціокультурних знань і вмінь здійснювати іншомовну 
комунікацію; застосовувати культурологічну інформацію у професійній 
діяльності та використовувати власний досвід оволодіння іншомовним 



 

мовленням у викладацькій діяльності; удосконалювати мовленнєву 
підготовку шляхом використання автентичних іншомовних матеріалів; 
демонструвати впевненість і позитивну мотивацію у користуванні іноземною 
мовою; усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма чотирма 
видами мовленнєвої діяльності; усвідомлювати зміст і основні завдання 
курсу практики усного та писемного мовлення. Предмет: іноземний 
науковий дискурс, необхідний для формування професійно-орієнтованої 
комунікативної мовленнєвої компетенції (лінгвістичної, соціолінгвістичної та 
прагматичної) для забезпечення їх ефективного спілкування в академічному 
та професійному середовищі. 

1.2 Цикл професійної  підготовки 
Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу  
Мета: формування знань і навичок студентів щодо організації 

діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва – фізичних і 
юридичних осіб, а також побудови бухгалтерського обліку на малих 
підприємствах. Завдання: вивчення організаційних основ побудови 
діяльності суб'єктів підприємницької діяльності – юридичних та фізичних 
осіб; ведення податкового обліку суб'єктів малого та середнього 
підприємництва, які працюють за спрощеною системою обліку й 
оподаткування; ведення бухгалтерського обліку на підприємствах малого 
бізнесу відповідно до вимог П(С)БО. Предмет: підприємницька діяльність 
фізичних осіб – приватних підприємців – без створення юридичної особи – і 
юридичних осіб – суб'єктів малого та середнього бізнесу. 

Адміністрування податків 
Мета: формування у студентів знань сучасної теорії та практики 

адміністрування податків та актуальних проблем оподаткування. Завдання: 
вивчення теоретико-організаційних засад і нормативно-правової бази 
адміністрування податків; набуття навиків організації податкової роботи й 
обліку платників податків у податкових органах. Предмет: теоретичні та 
практичні засади координації та регулювання роботи органів державної 
податкової служби і платників податків. 

Податковий контроль 
Мета: формування у студентів знань з організації податкового 

контролю та методики податкових перевірок, додержання законодавства у 
сфері оподаткування, притягнення до відповідальності за податкові 
правопорушення. Завдання: вивчення основ організації превентивного, 
камерального та документального контролю, освоєння методики податкових 
перевірок за окремими платежами до бюджету, набуття практичних навичок 
оформлення та реалізації матеріалів перевірок. Предмет: організаційно-
правові та методичні засади здійснення податкового контролю в Україні. 

1.3 Практична підготовка 

Переддипломна практика 
Мета: формування та розвиток у студентів професійного вміння 

приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння 
сучасними методами обліку та аналізу господарської діяльності, формами 
організації праці, оволодіння студентами сучасними методами, формами 
організації праці в галузі їх майбутньої професії; формування у них на базі 



 

одержаних на кафедрі знань професійних умінь і навичок для прийняття 
самостійних рішень під час конкретної роботи чи виконання функціональних 
обов'язків згідно кваліфікаційного рівня в реальних виробничих умовах 
господарської діяльності, підприємництва чи бізнесу; виховання потреби 
систематичного поповнення своїх знань та творчого їх застосування в 
практичній діяльності. Завдання: закріплення та поглиблення теоретичних 
знань, отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних 
дисциплін та практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на 
підприємстві або установі з виробничим процесом і технологічним циклом 
виробництва, відпрацювання вмінь і навичок з виконання робіт бухгалтерії, а 
також збір фактичного матеріалу для виконання курсових робіт (проектів) та 
дипломних робіт. Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації 
щодо методики обліку активів,  пасивів, доходів, витрат виробництва, 
собівартості продукції та її калькулювання на промислових підприємствах, 
установах, організаціях. 

1.4 Підсумкова атестація  
Підготовка кваліфікаційної роботи. Метою підготовки 

кваліфікаційної роботи магістра є: поглиблення студентом теоретичних і 
практичних знань з обраного напряму спеціалізації; вироблення вміння 
застосовувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння 
пошуку та розвитку сучасних наукових досягнень у певній сфері та вміння їх 
самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем. Основними 
завданнями роботи є: вивчення (або поглиблення) та узагальнення 
теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження; – вміння 
працювати з літературними джерелами у рамках проведення наукового 
пошуку, використання наукових джерел вчених з обліку і аудиту, 
нормативних та законодавчих актів уряду, методичних та інструктивних 
матеріалів та положень вміння критично оцінювати наявну інформацію та 
дані літературних джерел; – вміння вивчати практику господарювання на 
підприємстві, установі, компетентно підбирати, групувати та всебічно 
аналізувати фактичні дані про роботу промислового підприємства, на 
прикладі якого виконується магістерська дипломна робота, у тому числі з 
використанням комп’ютерної техніки; – вміти на основі аналізу виявляти 
основні недоліки у роботі підприємства, яке досліджується; – оформлювати 
магістерську дипломну роботу відповідно до вимог. 

          Підсумкова атестація. Метою підсумкової атестації є: встановлення 

відповідності засвоєних студентом знань, умінь, інших компетентностей 

вимогам освітньої програми;  визначення ступеня підготовки випускника до 

самостійної практичної діяльності. Основними завданнями підсумкової 

атестації є: оцінювання виконання кваліфікаційних робіт; вирішення 

питання про видачу диплома (диплома з відзнакою); надання відповідної 

кваліфікації, установленої навчальним планом. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл загальної підготовки 

2.1.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 
Інтелектуальна власність 



 

Мета: засвоєння знань з основ інтелектуальної власності та придбання 

навичок, необхідних для забезпечення охорони, використання та захисту 

прав інтелектуальної власності. Завдання: виявляти та ідентифікувати 

об’єкти інтелектуальної власності в залежності від існуючої системи 

класифікації; пропонувати і здійснювати ефективні способи охорони 

інтелектуальної власності; визначати послідовність, нормативно-правове та 

документальне забезпечення набуття прав; застосовувати підходи, ефективні 

методи, алгоритм оцінки об’єктів права інтелектуальної власності та 

механізм їх введення у господарський обіг. Предмет: система правових 

відносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності майнових та 

особистих немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення. 

Філософські проблеми наукового пізнання 

Мета: надання базових навичок використання філософської 

методології при розгляді світоглядних проблем, у тому числі пов'язаних з 

розвитком науки. Завдання: ознайомлення з особливостями, методами й 

структурою наукового знання, його філософськими підставами; короткою 

історією філософії науки і її основних плинів; актуальними філософськими й 

методологічними проблемами сучасної науки, основними тенденціями й 

проблемами її подальшого розвитку. Предмет: філософські засади 

виробництва знання в науці, особливості наукового пізнання та наукового 

знання, види дослідження та види знання, норми і методи наукової 

раціональності.  
Охорона праці в галузі та цивільний захист  

Мета: надання знань, вмінь, здатностей (компетенцій) для здійснення 

ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального 

управління охороною праці на підприємствах (об'єктах господарської, 

економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів 

відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення 

необхідності обов'язкового виконання в повному обсязі всіх заходів 

гарантування безпеки праці на робочих місцях. Завдання: набуття 

студентами знань, вмінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати 

завдання професійної діяльності з обов'язковим урахуванням вимог охорони 

праці та гарантуванням збереження життя, здоров'я та працездатності 

працівників у різних сферах професійної діяльності. Предмет: шкідливі та 

небезпечні чинники на виробництві та захист від них. 

2.2 Цикл професійної  підготовки 

2.2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

Курсова робота з фаху (міждисциплінарна) «Оподаткування 
суб’єктів господарювання та податковий контроль» 

Мета: формування у студентів теоретичних знань і практичних 

навичок оподаткування суб’єктів господарювання та податкового контролю. 

Завдання: вивчення механізмів і особливостей оподаткування та 

податкового контролю суб’єктів господарювання, нерезидентів, пільгового 

оподаткування окремих видів діяльності та оптимізації податкових 

зобов’язань платників податків. Предмет: теоретичні та практичні 



 

особливості оподаткування та податкового контролю суб’єктів 

господарювання за галузевим підходом. 

Курсова робота з фаху (міждисциплінарна) «Податковий облік, 

звітність та планування» 

Мета: поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з 

обраного напряму спеціалізації; вироблення вміння застосувати набуті 

навички при вирішенні конкретних практичних завдань. Завдання: вивчення 

та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму 

дослідження; вміння працювати з   літературними джерелами у рамках 

проведення наукового пошуку, а саме доречне та критичне використання 

наукових публікацій вчених з питань оподаткування, нормативних та 

законодавчих актів, методичних та інструктивних матеріалів та положень; 

вивчення практики господарювання на підприємстві, здатність компетентно 

підбирати, групувати та всебічно аналізувати фактичні дані про роботу 

промислового підприємства; вміння на основі аналізу виявляти основні 

недоліки у роботі підприємства, яке досліджується. Предмет: теоретичні та 

практичні рекомендації щодо  податкового обліку, звітності та планування.  

2.2.2 Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 
Оподаткування суб’єктів господарювання 
Мета: формування у студентів теоретичних знань практичних навичок 

оподаткування суб’єктів господарювання. Завдання: вивчення механізмів 
оподаткування суб’єктів господарювання; вивчення особливостей 
оподаткування нерезидентів; вивчення порядку пільгового оподаткування; 
вивчення специфіки оподаткування окремих видів діяльності; вивчення 
оптимізації податкових зобов’язань платників податків. Предмет: теоретичні 
та практичні особливості оподаткування суб’єктів господарювання за 
галузевим підходом. 

Оподаткування господарських операцій  
Мета: надання знань з організації та ведення податкового обліку та 

заповнення податкової звітності. Завдання: вивчення теоретичних та 
організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати 
податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб. Предмет: 
теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо методики організації та 
ведення податкового обліку та заповнення податкової звітності.   

Податкове планування та мінімізація податкових ризиків  

Мета: формування знань і навичок стосовно обґрунтування 

господарських рішень із урахуванням факторів оптимізації податків та 

податкових ризиків. Завдання: вивчення теоретико-організаційних засад 

податкового планування; засвоєння основних принципів обґрунтування 

господарських рішень із урахуванням факторів оптимізації податків та 

податкових ризиків; набуття навиків самостійного складання проекту 

податкового планування. Предмет: шкідливі та небезпечні чинники на 

виробництві та захист від них. 
Податковий менеджмент  
Мета: формування знань і навичок стосовно обґрунтування 

управлінських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику. 



 

Завдання: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів 
управлінських рішень, методичних підходів до аналізу ризику та управління 
ним; оволодіння навичками самостійного здійснення аналізу, ідентифікації та 
оцінювання ризику з використанням комп’ютерної техніки та програмно-
математичних комплексів. Предмет: управлінські рішення та пов’язані з 
ними ризики, як для бізнесу, так і держави. 

Податковий облік і звітність на підприємствах 
Мета: формування знань та навичок щодо ведення податкового обліку 

та звітності з різних податків, зборів та обов’язкових платежів. Завдання: 
засвоєння основних принципів та особливостей оподаткування суб’єктів 
господарювання; оволодіння навичками самостійної організації податкового 
обліку та складання звітності за основними податками і зборами 
(обов’язковими платежами), спрощеної системи оподаткування. Предмет: 
методологія податкового обліку та звітності суб’єктів господарювання. 

Податкове планування обліку та звітності  

Мета дисципліни: формування системи фундаментальних знань у 

студентів з питань податкового планування як невід’ємної складової 

оптимізації податкового обліку на підприємстві. Завдання дисципліни: 

вивчення теоретичних та організаційних основ податкового планування, 

обґрунтування ролі облікової політики в податковому плануванні, розгляд 

мінімізації податкових ризиків, проведення розрахунків оптимізації податків.  

Предмет дисципліни: теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо 

методики проведення податкового планування. 
Податкова політика 

Мета: надання студентам знань з питань податкової політики держави, 

необхідних майбутнім фахівцям для здійснення управління у сфері 

оподаткування. Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ 

податкової політики і податкового законодавства. Предмет: закономірності і 

методологія формування податкової політики в контексті забезпечення 

стабільності державних фінансів та стійкого розвитку суспільства.  

Фінансовий аналіз 

Мета: сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий 

аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначати напрями 

поліпшення їхнього фінансового стану та фінансових результатів. Завдання: 

вивчення організаційних форм фінансового аналізу і використання його 

інформації в управлінні підприємствами; методики та організації 

внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу платоспроможності, 

ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх потоків, 

ефективності використання капіталу підприємства. Предмет: сукупність 

теоретичних, методичних та організаційних аспектів фінансового аналізу 

діяльності підприємств. 
2.2.3 Цикл компонент вільного вибору студента 

Практикум з податкового обліку  

Мета: набуття студентами практичних навичок і компетенцій з ведення  

податкового обліку в сучасних умовах. Завдання: закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, отриманих в процесі вивчення податкового  



 

обліку, вироблення практичних навичок обліку податку на додану вартість, 

податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, 

єдиного соціального внеску, екологічного податку та інших.  Предмет: 

облікова інформація підприємства.   
Оподаткування зарубіжних країн 
Мета: формування системи знань у студентів з питань оподаткування 

зарубіжних країн. Завдання: вивчення теоретичних та організаційних основ 
оподаткування зарубіжних країн, визначення складових оподаткування 
різних країн та особливостей окремих її елементів, систематизація 
особливостей оподаткування в  розвинутих країнах світу. Предмет: 
теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо оподаткування в 
зарубіжних країнах.  

Державний фінансовий контроль 
Мета: навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з 

державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати 
методичні прийоми контролю для оцінки законності та ефективності 
використання державних ресурсів та власності, систематизації, узагальнення, 
оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються 
різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів 
контролю. Завдання: надати можливість студентам опанувати теоретичні 
основи державного фінансового контролю, розуміти його значення, задачі і 
тенденції розвитку у сучасних умовах і правові засади здійснення; 
розбиратися в основних повноваженнях органів, що здійснюють державний 
фінансовий контроль в секторі загального державного управління України, та 
з’ясовувати їх місію і функції; демонструвати розуміння основних 
організаційно-методичних аспектів здійснення контрольних дій щодо різних 
суб’єктів, об’єктів і форм державного фінансового контролю; застосовувати 
набуті теоретичні знання і практичні навички під час виконання навчальних 
вправ і ситуацій щодо здійснення інспектування (ревізії), державного 
фінансового аудиту, податкових перевірок та інших контрольних заходів в 
установах, органах та організаціях державного сектору. Предмет: 
розпорядча та фінансово-господарська діяльність підконтрольних об'єктів у 
частині формування, володіння, використання та відчуження коштів та інших 
активів, що належать або мають належати державі, у тому числі за 
зобов'язаннями по податках, зборах (обов'язкових платежах) і відрахуваннях 
до бюджету та позабюджетних фондів. 

Соціальне страхування: обліковий аспект. Мета: надання знань, 
необхідних для опанування механізму організації та фінансового 
забезпечення соціального страхування. Завдання: вивчення сутності та ролі 
соціального страхування; управління діяльністю фондів соціального 
страхування; умов страхування на випадок втрати працездатності та 
безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань; набуття вмінь 
розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг. 
Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо соціального 
страхування в обліковому аспекті. 
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