Освітня програма «Облік і оподаткування»
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Повна назва вищого
навчального закладу
та структурного
підрозділу
Ступінь вищої освіти
та назва кваліфікації
мовою оригіналу
Тип диплому та обсяг
освітньої програми
Наявність акредитації
Цикл/рівень
Передумови
Мова(и) викладання
Термін дії освітньої
програми

1 – Загальна інформація
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича
Економічний факультет
Кафедра обліку, аналізу і аудиту
Другий (магістерський)
Магістр з обліку і оподаткування
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС,
термін навчання 1,5 роки
НРК України - 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL –
7 рівень
Наявність ступеня бакалавра / ОКР спеціаліста
Українська
2017-2018 р.

Перелік компонент освітньої програми
Код
навчальної
дисципліни
1

Компоненти освітньої програми (навчальні
Кількість
дисципліни, курсові роботи, практики,
кредитів
кваліфікаційна робота)
2
3
Обов’язкові компоненти освітньої програми
ОК 1
Глобальна економіка
4
ОК 2
Соціальна відповідальність
4
ОК 3
Педагогіка і психологія вищої школи
3
ОК 4
Інноваційний розвиток підприємства
4
ОК 5
Бухгалтерський облік в управлінні
4
підприємством
ОК 6
Організація бухгалтерського обліку
4
ОК 7
Фінансовий аналіз
5
ОК 8
Організація і методика аудиту
5
ОК 9
Адміністрування податків
3
ОК 10
Методика викладання фахових дисциплін у
5
ВНЗ
Асистентська практика
8
Магістерська практика
12
Загальний обсяг обов’язкових компонент:
Вибіркові компоненти освітньої програми
Вибірковий блок 1
ВБ 1.1
Управління комунікаціями і конфліктами /
3

Форма
підсумкового
контролю
4
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
іспит
залік

61
залік

Корпоративне управління
Інформаційні системи в бізнесі /
Інформаційні системи і технології в
управлінні
Вибірковий блок 2
ВБ 2.1
Облік і фінансова звітність за міжнародними
стандартами / Консолідація фінансової
звітності
ВБ 2.2
Стратегічний управлінський облік /
Податкова політика
ВБ 2.3
Державний фінансовий контроль / Судовобухгалтерська експертиза
ВБ 2.4
Стратегічний аналіз / Оперативний аналіз
ВБ 2.5
Облік у зарубіжних країнах / Облік
міжнародних операцій
ВБ 2.6
Історія бухгалтерського обліку / Податковий
контроль
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
ВБ 1.2

3

іспит

4

залік

4

іспит

4

залік

4
4

іспит
залік

3

залік
29
90

Форма атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня
магістра із присвоєнням йому кваліфікації: Магістр, спеціальність 071 «Облік і
оподаткування», освітня програма «Облік і оподаткування».
Форми атестації
здобувачів вищої
освіти

Вимоги до
заключної
кваліфікаційної
роботи

Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра з обліку і
оподаткування, здійснюється атестаційною комісією, відповідно до
положення про атестаційно-кваліфікаційну комісію, затвердженого
вченою радою вищого навчального закладу.
Атестація здійснюється у формі публічного захисту
кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційною є робота магістра, що виконується на
завершальному етапі здобуття другого (магістерського) рівня вищої
освіти для встановлення відповідності набутих результатів навчання
вимогам стандартів вищої освіти. Вона виконується магістрантом
самостійно під керівництвом наукового керівника на базі
теоретичних знань і практичних навичок, отриманих протягом
усього терміну навчання, і самостійної науково-дослідної роботи,
яка пов'язана з розробкою конкретних теоретичних і наукововиробничих задач прикладного характеру, що обумовлені
специфікою відповідної спеціальності.
Кваліфікаційна робота магістра виконується за тематикою,
визначеною вищим навчальним закладом та обов’язково перевіряється
на плагіат. Зміст кваліфікаційної роботи визначається її темою.
Кваліфікаційна робота має бути результатом закінченого
наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те,
що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і
спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, які мають
теоретичне і практичне значення.

Матеріал має містити дискусійні питання, пов'язані з переглядом
усталених поглядів та уявлень, оригінальні погляди автора на
вирішення проблеми. Потрібно використовувати загальнонаукові та
спеціальні методи наукового пізнання, правомірність використання
яких всебічно обґрунтовується у кожному конкретному випадку їх
використання. Необхідно наводити вагомі й переконливі докази на
користь обраної концепції, всебічно аналізувати і обґрунтовано
критикувати протилежні їй точки зору.
Наукову інформацію в роботі потрібно викладати у
найповнішому вигляді, обов'язково розкриваючи хід та результати
дослідження з детальним описом методики дослідження. Повнота
наукової інформації повинна відбиватися у деталізованому
фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, гіпотезами, теоретичними
узагальненнями. Матеріали роботи мають містити конкретні чітко
сформульовані рекомендації, спрямовані на удосконалення об'єкта
дослідження.
Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом
кваліфікаційних робіт та запобігання академічного плагіату
кваліфікаційні роботи розміщуються на офіційному сайті вищого
навчального закладу або його структурного підрозділу.

