




ПЕРЕДМОВА 

Розроблено робочою групою (науково-методичною комісією 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми 

«Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза») у складі: 

1. Шалімова Наталія Станіславівна – доктор економічних наук,

професор, декан факультету обліку та фінансів ЦНТУ; 

2. Савченко Міра Меєрівна – кандидат економічних наук, професор,

професор кафедри бухгалтерського обліку ЦНТУ; 

3. Магопець Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ; 

4. Лисенко Алла Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент

кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ; 

5. Назарова Галина Борисівна – кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ; 

6. Пугаченко Ольга Борисівна – кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ; 

7. Фоміна Тетяна Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри аудиту та оподаткування ЦНТУ. 



1. Профіль освітньої програми «Аудит, державний фінансовий контроль та

експертиза» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

Факультет обліку та фінансів 

Кафедра аудиту та оподаткування 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Магістр 

Магістр з обліку і оподаткування (аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза) 

Офіційна назва 

освітньої програми 
Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра 

120/90 кредитів ЄКТС 

Наявність 

акредитації 
Підготовку фахівців за ОПП розпочато у 2017 році 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,EQF-

LLL – 7 рівень 

Передумови Наявність першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти; освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

Вступні іспити (тестування) з фаху. 

Інші вимоги до вступу визначаються «Умовами 

прийому до ЗВО» та «Правилами прийому до ЦНТУ», 

які затверджуються щороку. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 
До 01.07.2019 р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

www.kntu.kr.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка кваліфікованих фахівців, здатних самостійно та ефективно 

виконувати організаційні, управлінські, контрольні, експертні, інформаційно-

аналітичні, прогностичні та інноваційно-дослідницькі функції в системі 

аудиту, державно-фінансового контролю та експертизи. Надання знань щодо 

методології, методики та організації аудиту, державного фінансового 

контролю та експертизи та їх комплексне застосування під час розв’язання 

наукових і практичних проблем у сфері професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності. 



3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньо-

професійна програма «Аудит, державний фінансовий 

контроль та експертиза». 

Орієнтація освітньої 

програми 
Освітньо-професійна, має прикладну орієнтацію.  

Спрямована на підготовку фахівців, які володіють 

фундаментальними теоретичними знаннями та 

практичними навичками в галузі управління та 

адміністрування, в частині методології, методики та 

організації аудиту, державного фінансового контролю 

та експертизи, методології і організації наукових 

досліджень.

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в сфері 

аудиту, державного фінансового контролю та 

експертизи з можливістю набуття необхідних 

дослідницьких навиків для подальшої наукової 

діяльності.  

Ключові слова: аудит, контроль, державний 

фінансовий контроль, експертиза, внутрішній 

контроль, аналіз, професійна етика. 

Особливості 

програми 

Включає навчальні дисципліни циклу загальної 

підготовки й циклу професійної та практичної 

підготовки що поглиблюють дослідницькі 

компетентності та знання. 

Програма включає 21 кредит ЄКТС для вивчення 

дисциплін загальної підготовки, що передбачають 

набуття студентом загальнонаукових компетенцій та 

16 кредитів ЄКТС для вивчення дисципліни 

професійної підготовки, що орієнтовані на професійну 

діяльність у глобальному економічному середовищі з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Програмою передбачено також 44 кредити ЄКТС для 

вивчення вибіркових навчальних дисциплін, з яких 12 

кредитів ЄКТС – дисципліни загальної підготовки та 

32 кредити ЄКТС – дисципліни професійної 

підготовки. Практична складова програми включає 18 

кредитів ЄКТС та складається з виробничої й наукової 

та переддипломної практик, завдання для яких 

ґрунтуються на вивченні потреб комерційних 

структур, підприємств, установ, організацій 

державного сектора економіки, органів державного 

управління та контролю, місцевого самоврядування, 

професійних організацій щодо необхідності 

розв’язання проблем предметної області та є підставою 



для визначення тематики магістерських 

кваліфікаційних робіт. Магістерська кваліфікаційна 

робота є самостійним науковим дослідженням, яке 

пов’язано з розробкою конкретних теоретичних і 

науково-прикладних питань в сфері аудиту, 

державного фінансового контролю та експертизи. 

 

4 – Придатність випускників  

до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Випускники можуть працювати в комерційних 

структурах, підприємствах, установах, організаціях 

державного сектора економіки, навчальних закладах, 

наукових установах, органах влади і управління, у 

тому числі, в системі державного фінансового 

контролю, у сфері фінансово-господарського 

забезпечення районних та обласних державних 

адміністрацій на посадах фінансового директора, 

комерційного директора, економіста, менеджера, 

ревізора, аудитора, консультанта та радника з 

економічних питань, експерта з економічних питань, 

оцінювача-експерта. 

Відповідно до Національного класифікатора України 

«Класифікатор професій ДК 003:2010»: 

1120 – Вищі посадові особи державних органів влади. 

1210 – Керівники підприємств, установ та організацій. 

1231 – Керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних, юридичних та адміністративних 

підрозділів та інші керівники.  

2414 – Професіонали з питань фінансово-економічної 

безпеки підприємств, установ та організацій. 

2419 – Професіонали у сфері державної служби, 

маркетингу, ефективності господарської діяльності, 

раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності 

та інноваційної діяльності. 

2310.2  – Асистент , Викладач вищого навчального 

закладу.  

2411.2  – Аудитор. 

3433 – Бухгалтер.  

2411.2 (20287) – Бухгалтер-експерт. 

2411.2 (20284) – Бухгалтер-ревізор. 

1210.1  – Директор (начальник, інший керівник) 

підприємства. 

2441.2  – Економіст з бухгалтерського обліку та 

аналізу господарської діяльності. 

2441.2 – Консультант з економічних питань. 

4121 – Офісний службовець (аудит).  



4121 – Офісний службовець (бухгалтерія). 

1475.4  – Менеджер (управитель) з адміністративної 

діяльності. 

2411.1  – Молодший науковий співробітник (аудит, 

бухгалтерський облік) , Науковий співробітник (аудит, 

бухгалтерський облік) , Науковий співробітник-

консультант (аудит, бухгалтерський облік).  

3417  – Оцінювач-експерт. 

Подальше 

навчання 

Вступ до аспірантури з економічних та управлінських 

спеціальностей (навчання за програмою третього 

циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK). 

Участь в освітніх програмах, дослідницьких грантах та 

стипендіях (у т.ч. за кордоном), що містять додаткові 

освітні компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Лекційні, семінарські і практичні заняття, 

консультації, практика, наукові конференції, семінари, 

тренінги, мультимедійні презентації, самонавчання, 

дистанційне навчання в системі Moodle 

Оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, тестування, 

поточний рубіжний контроль, курсова робота, 

виробнича та переддипломна практики, дипломна 

магістерська робота 

 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 

сфері професійної діяльності у сфері аудиту, 

державного фінансового контролю та експертизи, а 

також у процесі досліджень та/або здійснення 

інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і 

вимог.   

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК 2. Здатність проводити науково-дослідну, 

аналітичну та інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття 

управлінських рішень. 

ЗК 3. Здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів, налагоджувати 

комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під 

час вирішення поставлених завдань, а також здатність 

до розширення профілю своєї професійної діяльності. 



ЗК 4. Здатність бути критичним та самокритичним, 

нести відповідальність за наслідки прийнятих 

організаційно-управлінських рішень. 

ЗК 5. Здатність вільно володіти іноземною мовою як 

засобом професійного спілкування, інструментом 

підвищення свого професійного та особистісного 

рівня. 

ЗК 6. Здатність володіти інструментарієм та засобами 

дослідження, отримання, зберігання, обробки 

обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх 

під час вирішення поставлених завдань. 

ЗК 7. Здатність застосовувати навички публічних 

ділових і наукових комунікацій з використанням 

інформаційних технологій задля вирішення 

поставлених завдань.  

ЗК 8. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 

опрацювання, аналізу та синтезу інформації в 

економічних науках 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Знання, уміння: 

ФК 1. Знання вітчизняної та міжнародної законодавчої 

бази у сфері аудиту, державного фінансового 

контролю та експертизи. 

ФК 2. Знання основ функціонування глобальної 

економіки, бачення сучасних проблем економіки та 

управління в умовах глобалізації. 

ФК 3. Знання сучасних облікових теорій та методів 

аналітичних досліджень. 

ФК 4. Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності 

суб’єктів економічної діяльності. 

ФК 5. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з вимогами менеджменту суб’єкта 

господарювання. 

ФК 6. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

ФК 7. Здатність до пізнання теоретичних, методичних 

та практичних положень контрольного процесу та 

застосування міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту з дотриманням вимог професійної 



етики.   

ФК 8. Здатність формулювати завдання, розробляти 

методики та впроваджувати сучасні методи обліку, 

аналізу та контролю у відповідності із стратегічними 

цілями діяльності підприємства. 

ФК 9. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору. 

ФК 10. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту підприємства 

та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, аудиту, контролю та експертизи.  

ФК 11. Здатність до організації та проведення аудиту, 

контролю (перевірок) за дотриманням норм чинного 

законодавства, притягнення до відповідальності за 

вчинені правопорушення. 

ФК 12. Здатність до проведення експертного 

дослідження з економічних питань, встановлення 

правильності (хибності) з позиції закону здійснення 

окремих операцій. 

ФК 13. Здатність до використання в професійній 

діяльності сучасних інформаційних систем і 

технологій бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу і 

контролю та їх застосування під час вирішення 

поставлених завдань. 

ФК 14. Здатність до розробки стратегій розвитку 

суб’єктів господарювання і обґрунтування 

стратегічних управлінських рішень на основі методики 

і техніки аналітичних досліджень . 

ФК 15. Здатність брати участь у проведенні наукових 

досліджень у сфері аудиту, державного фінансового 

контролю та експертизи  

Комунікація: 

ФК 15. Здатність до організації ефективної командної 

роботи персоналу на всіх рівнях та налагодження 

інформаційних зв’язків.  

ФК 16. Здатність використовувати сучасні ІКТ та 

спеціалізовані прикладні програми. 

Автономія та відповідальність: 

ФК 17. Здатність самостійно приймати рішення, 

готовність брати на себе відповідальність за їх 

результати. 

ФК 18. Здатність до самонавчання та організації 

безперервного професійного розвитку. 

7 – Програмні результати навчання 

Знання і ПРН 1. Демонструвати знання щодо теоретичних, 



розуміння: методичних та практичних положень аудиту, 

державного фінансового контролю, експертизи, 

розробляти та оцінювати ефективність системи 

контролю суб’єктів господарювання. 

ПРН 2. Знати форми, методи і способи здійснення 

фінансового контрою, організацію і методику аудиту, 

володіти навичками експертної діяльності. 

ПРН 3. Знати принципи організації проведення 

судово-експертних досліджень, форми і види судових 

експертиз. Володіти методичними прийомами 

проведення експертних досліджень. 

ПРН 4. Знати функціональне призначення сучасних 

управлінських інформаційних систем та уміти їх 

застосовувати під час вирішення контрольно-

аналітичних, фінансових, аудиторських та експертних 

задач. 

ПРН 5. Знати методи та прийоми дослідження 

облікової й іншої інформації при проведенні 

економічних експертиз окремих об’єктів, особливості 

призначення та проведення судової експертизи з 

економічних питань, сутність і види доказів, що 

використовуються в досудовому врегулюванні та 

судочинстві з економічних правопорушень. 

ПРН 6. Знати особливості діяльності суб’єктів 

господарювання різних видів економічної діяльності, 

методи і процеси виконання аудиторських послуг, 

проведення контролю та експертизи такої діяльності. 

ПРН 7. Знати організацію і методику проведення 

аудиту, організацію роботи аудиторської фірми і 

правці аудиторів. Володіти навиками організації, 

планування та виконання аудиторських процедур. 

ПРН 8. Знання методології наукових досліджень у 

сфері аудиту, державного фінансового контролю та 

експертизи. 

Застосування знань 

і розумінь: 

ПРН 9. Здатність застосовувати нормативну 

документацію, національні та міжнародні законодавчі 

акти під час провадження облікового процесу, 

здійснення аудиту, контролю та експертних 

досліджень. 

ПРН 10. Формувати інформаційне забезпечення, у 

тому числі й з використанням управлінських 

інформаційних систем, для реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері аудиту, державного 

фінансового контролю та експертизи. 

ПРН 11. Визначати поточний і майбутній фінансовий 

стан суб’єкта господарювання, його фінансові 



результати, грошові потоки, використовуючи сучасні 

техніки аналізу для формування ревалентної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПРН 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи щодо 

інформаційного забезпечення системи контролю за 

використанням ресурсного потенціалу з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

ПРН 13. Використовувати знання з міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в професійній діяльності. 

ПРН 14. Володіти  навиками проведення аудиторських 

перевірок законності та ефективності використання 

державних фінансів на різних рівнях управління. 

ПРН 15. Демонструвати вміння використовувати 

методику аналізу внутрішнього і зовнішнього 

середовища діяльності підприємства та методику 

оцінки його потенціалу,  методику прогнозування для 

розробки стратегій розвитку суб’єктів 

господарювання. 

ПРН 16. Уміти визначати актуальні проблеми та 

виявляти наукові факти у сфері теорії, методології, 

методики та організації аудиту, державного 

фінансового контролю та експертизи, формувати 

науково-обґрунтовані висновки, розробляти напрями 

та підходи до їх розв’язання. 

ПРН 17. Здатність до застосування методів наукових 

досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій 

розвитку теорії та практики аудиту, державного 

фінансового контролю та експертизи. 

Формування 

суджень: 

ПРН 18. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички з 

професійної діяльності для дослідження і розробки 

управлінських функцій та типових задач професійної 

роботи в сфері аудиту, державного фінансового 

контролю та експертизи. 

ПРН 19. Здатність використовувати професійно-

профільовані знання й практичні навички для 

вирішення практичних завдань в сфері аудиту, 

державного фінансового контролю та експертизи. 

ПРН 20. Здатність здійснювати комплексний 

професійний аналіз сучасного стану методології, 

організації і методики аудиту, державного фінансового 

контролю та експертизи з використанням наукових 

методів досліджень. 



8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор наук, професор; 1 

кандидат наук, професор; 5 кандидатів наук, доцентів. 

Всі розробники програми є штатним співробітниками 

Центральноукраїнського національного технічного 

університету.  

Проведення лекцій повністю забезпечено штатними 

працівниками, які мають науковий ступінь кандидата 

або доктора наук та вчене звання доцента або професора 

та є визнаними професіоналами з досвідом роботи за 

фахом та рівнем наукової та професійної активності, що 

відповідає акредитаційним вимогам.  

З метою підвищення фахового рівня всі викладачі один 

раз на п’ять років проходять стажування або 

підвищення кваліфікації. 

У складі кафедри аудиту та оподаткування сформовано 

групу забезпечення з науково-педагогічних 

працівників, на яку покладено відповідальність за 

підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-

професійною програмою «Аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» у складі одного доктора 

економічних наук, професора та п’яти кандидатів 

економічних наук, доцентів. Керівник групи 

забезпечення ОПП (гарант освітньої програми) є 

доктором наук зі спеціальності «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)», 

професором кафедри. 

До проведення лекцій з навчальних дисциплін за 

освітньо-професійною програмою «Аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» залучаються науково-

педагогічні працівники з науковими ступенями та 

вченими званнями за основним місцем роботи в обсязі 

понад 50% годин лекційного навантаження. 

До проведення лекцій, здійснення наукового 

керівництва дипломними магістерськими роботами 

залучаються науково-педагогічні працівники, рівень 

наукової та професійної активності кожного з яких 

засвідчується виконанням за останні п’ять років не 

менше чотирьох умов, зазначених у пункті 5 

(підпункти 1-16) приміток до Додатку 12 Ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 

затверджених Постановою КМУ від 30 грудня 2015 р. 

№ 1187. 

Науково-педагогічні працівники, які виконують всі 



види навчального навантаження за освітньо-

професійною програмою «Аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», мають наукові публікації 

відповідно до профілю дисциплін, які вони 

викладають, та проходять підвищення кваліфікації не 

рідше одного разу на п’ять років. 

До проведення наукових семінарів, конференцій, 

круглих столів тощо для студентів освітньо-

професійної програми «Аудит, державний фінансовий 

контроль та експертиза» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» залучаються вітчизняні 

висококваліфіковані фахівці-практики та закордонні 

фахівці. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (кв. метрів на 

одну особу для фактичного контингенту студентів з 

урахування навчання за змінами) – 2,4. 

Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в аудиторіях (мінімальний 

відсоток кількості аудиторій) – 30. 

Наявність соціально-побутової інфраструктури:  

- бібліотеки, у тому числі читального залу; 

- пунктів харчування; 

- актового чи концертного залу; 

- спортивного залу; 

- стадіону та/або спортивних майданчиків; 

- медичного пункту. 

Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 

(мінімальний відсоток потреби) – 70. 

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 

лабораторіями, обладнанням необхідним для 

виконання навчального плану. 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої 

діяльності освітньо-професійної програми «Аудит, 

державний фінансовий контроль та експертиза» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»включає: 

1. Забезпеченість приміщеннями для проведення 

навчальних занять та контрольних заходів (3,88 кв. 

метрів на одну особу). 

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для 

одночасного використання в навчальних аудиторіях 

(понад 30% кількості аудиторій). 

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури, у 

тому числі: 



- бібліотеки з трьома читальними залами; 

- їдальні, двох кафе; 

- актового залу на 500 місць; 

- спортивного залу; 

- спортивних майданчиків (футбольне поле, 

баскетбольне поле, тренажерний); 

- медичного пункту. 

4. Забезпеченість студентів гуртожитком (чотири 

гуртожитки забезпечують 100% потреби). 

5. Використання у навчальному процесі двох 

комп’ютерних класів кафедри аудиту та 

оподаткування, з використанням спеціалізованих 

пакетів прикладних програм. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти 

rector@kntu.kr.ua., на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії та 

сертифікати про акредитацію, освітня/освітньо-

наукова/ видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 

діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи 

та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 

прийому, контактна інформація) 

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який 

містить навчально-методичні матеріали з навчальних 

дисциплін навчального плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання - віртуальне навчальне 

середовище Moodle. 

Наявність необмеженого доступу до мережі Інтернет з 

точками бездротового доступу. 

Наявність наукової бібліотеки, читальних залів. 

Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому числі, 

в електронному вигляді. 

Наявність: 

- навчальних і робочих планів та їх описів; 

- графіків навчального процесу; 

- навчально-методичних комплексів дисциплін; 

- навчальних та робочих програм дисциплін; 

- дидактичних матеріалів для самостійної та 

індивідуальної роботи магістрів з дисциплін; 

- програм практичної підготовки, робочих програм 

практик; 

- методичних вказівок щодо виконання курсових 

робіт, методичних матеріалів для виконання 

магістерської кваліфікаційної роботи та проведення 

атестації здобувачів; 



- критеріїв оцінювання рівня підготовки; 

- пакетів комплексних контрольних робіт тощо. 

 

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності 

освітньо-професійної програми «Аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  включає: 

1. Наявність бібліотеки з трьома читальними залами із 

загальним фондом близько 500 тис. примірників. 

2. Можливість користуватися пошуком 

у Електронному каталозі бібліотеки через локальну 

мережу університету, база даних якого налічує 131370 

записів. 

3. Вільний доступ до репозитарію ЦНТУ CUNTUR, де 

можна ознайомитись з науковими працями та 

навчально-методичними матеріалами викладачів та 

аспірантів ЗВО, переглянути повнотекстові публікації 

наукових збірників видавництва університету, 

матеріали студентських конференцій та тези 

доповідей, автореферати та дисертації тощо. 

4. Доступ до системи дистанційного навчання Moodle, 

яка містить навчально-методичні матеріали з 

навчальних дисциплін спеціальності. 

5. Доступ до спеціалізованих періодичних видань 

(«Економіст», «Актуальні проблеми економіки», 

«Фінанси України», «Бухгалтерський облік і аудит», 

«Право знати все про податки і збори» та ін.). 

Навчально-методичне забезпечення освітньої 

діяльності освітньо-професійної програми «Аудит, 

державний фінансовий контроль та експертиза» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включає 

опис освітньої програми, навчальний план та 

пояснювальну записку до нього, робочі програми, 

комплекси навчально-методичного забезпечення та 

навчальних матеріалів (підручників, навчальних 

посібників, методичних вказівок) з кожної навчальної 

дисципліни навчального плану, робочі програми та 

методичні вказівки з виробничої і переддипломної 

практики, методичні вказівки для підготовки і захисту 

дипломної магістерської роботи. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Індивідуальна академічна мобільність реалізується у 

рамках міжуніверситетських договорів про 

встановлення науково-освітянських відносин для 

задоволення потреб розвитку освіти і науки з 

Одеським національним технічним університетом, 



Київським національним економічним університетом 

ім. Вадима Гетьмана. 

На загальних підставах в межах України. 

На основі укладених угод між ЦНТУ та вищими 

навчальними закладами України. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Угоди про співробітництво між ЦНТУ і: 

- Батумським державним університетом ім. Шота 

Руставелі, Грузія; 

- Університетом інформатики та прикладних знань 

м. Лодзь, Польща; 

- Центральноєвропейським університетом м. 

Скаліца, Словацька Республіка; 

- Гомельським державним університетом ім. 

Франциска Скорини, м. Гомель, Білорусь. 

Договір про підготовку студентів за програмою 

подвійного диплому з Університетом економіки 

(Wyższa Szkoła Gospodarki) (м. Бидгощ, Польща). 

Співпраця в науковій та методичній сфері, участь в 

наукових семінарах, академічних зустрічах, обмін 

академічними матеріалами з Грузинським технічним 

університетом (м. Тбілісі, Грузія); з Батумським 

державним університетом імені Шота Руставелі (м. 

Батумі, Грузія); Батумським учбовим університетом 

навігації (м. Батумі, Грузія); Академією бізнесу Грузії - 

SBA (м. Тбілісі, Грузія). 

Працюють програми обмінів для студентів, викладачів 
і науковців країн Європи – Erasmus та обміну 
студентами між університетами європейського 
континенту – TEMPUS/TACIS. 

Міжнародну співпрацю представляють сто двадцять 
закордонних організацій, п’ятдесят університетів 
Європи: Технічний університет Дрездена, Університет 
підвищення кваліфікації; Німецька агротехнічна школа 
м. Нінбург (всі – Німеччина); Північно-західний 
інженерний університет механіки та електрики (КНР); 

Національний заклад вищої агрономічної освіти 
Діжону ENESAD (Франція); Сільськогосподарський 
ліцей Луі Пастера (Клермон-Ферран, Франція); 

Гірничий університет міста Леобен (Австрія); 

Батумський державний університет ім. Шота Руставелі 

(Грузія); Університет інформатики та прикладних 
знань (Лодзь, Польща); Білостоцький університет 

(Польща); Університет економіки у місті Бидгощ, 

Польща (Wyższa Szkoła Gospodarki, WSG); ГНУ 

«Об’єднаний інститут машинобудування НАН 
Білорусі» (Білорусія); Центрально-Європейський 



Університет, м. Скаліца (Словацька Республіка), 

Державний MohawkCollege (Канада) та інші. 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Прийом іноземних громадян на освітньо-

кваліфікаційний рівень підготовки «магістр» за 
освітньо-професійної програми «Аудит, державний 

фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»  здійснюється на конкурсній 
основі та у формі вступного тестування. 

Умовою для зарахування іноземного громадянина на 
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» є наявність диплома бакалавра відповідного 
напряму і володіння ним мовою навчання на рівні, 

достатньому для засвоєння навчального матеріалу. 

Функціонує підготовче відділення, де іноземні 
громадяни вивчають українську (російську) мову. 

 

 

2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх 

логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 
1. Обов’язкові компоненти освітньої програми 

1.1. Цикл загальної підготовки 
НЗП 1. Глобальна економіка 4 екзамен 
НЗП 2. Соціальна відповідальність 4 екзамен 
НЗП 3. Інноваційний розвиток підприємства 4 екзамен 
НЗП 4. Методологія економічної науки та наукові 

дослідження в професійній діяльності 
4 екзамен 

НЗП 5. Інтелектуальна власність 2 залік 
НЗП 6. Охорона праці в галузі 3 залік 
 Усього за циклом загальної підготовки 21  

1.2. Цикл професійної підготовки 
НПП 1. Облікова політика 4 екзамен 
НПП 2. Фінансовий аналіз 4 екзамен 
НПП 3. Податкова політика 4 екзамен 
НПП 4. Облікові теорії та їх розвиток 4 екзамен 
НПП 5. Виробнича практика 

6 
диференційований 

залік 
НПП 6. Наукова та переддипломна практика 

12 
диференційований 

залік 
НПП 7. Підготовка магістерської дипломної 

роботи 
18 

 

 Усього за циклом професійної 
підготовки 

55 
 



Код н/д Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна 

робота 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового 

контролю 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 76 кредитів 
2. Цикл вибіркових навчальних дисциплін 

2.1. Блок вибіркових дисциплін загальної підготовки 

ВЗП 1. 

Методи економічних та статистичних 
досліджень 

3 екзамен 

Мікроекономічний аналіз державної 
політики 

3 екзамен 

ВЗП 2. 

Міжнародний менеджмент та професійна 
діяльність 

3 залік 

Іноземна мова за професійним 
спрямуванням 

3 залік 

ВЗП 3. 
Економіка державного сектору 3 залік 
Сучасні проблеми управління 3 залік 

ВЗП 4. 
Інформаційне забезпечення фінансового 
менеджменту 

3 залік 

Сучасні економічні теорії 3 залік 

ВЗП 5. 
Усього за блоком вибіркових дисциплін 
загальної підготовки 

12  

2.2. Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки 

ВПП 1. 

Організація та методика державного 
фінансового аудиту 

4 екзамен 

Професійні стандарти в сфері державного 
фінансового контролю 

4 екзамен 

ВПП 2. 

Організація та методика аудиту 4 екзамен 
Організація та методика виконання 
завдань з надання впевненості, супутніх та 
інших послуг 

4 екзамен 

ВПП 3. 
Управлінські інформаційні системи в 
аналізі, аудиті та оподаткуванні  

4 залік 

Аудит та аналіз публічних закупівель 4 залік 

ВПП 4. 
Моделі та методи прийняття рішень в 
аналізі та аудиті 

4 екзамен 

Аналіз та аудит ефективності бізнесу 4 екзамен 

ВПП 5. 

Організація і методика податкових 
перевірок 

4 екзамен 

Внутрішній контроль і аудит в системі 
фінансово-економічної безпеки бізнесу 

4 екзамен 

ВПП 6. 

Особливості аудиту та контролю за видами 
економічної діяльності 

4 екзамен 

Професійна етика в сфері аудиту, 
контролю та експертизи 

4 екзамен 

ВПП 7. 

Організація і методика експертного 
дослідження 

4 екзамен 

Організація та методика фінансового та 
податкового консалтингу 

4 екзамен 

ВПП 8. 
Стратегічний аналіз та прогнозування 4 залік 
Управлінський аналіз та бюджетування 4 залік 

Усього за блоком вибіркових дисциплін 
професійної підготовки 

32  

Усього за вибіркової частиною 44  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 кредитів 

 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми  

«Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза»  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

 
1-й курс 2-й курс 

1 семестр 2 семестр  3 семестр 4 семестр 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ВПП 4 
Моделі та методи 

прийняття рішень а 

аналізі та аудиті 

ВЗП 2 
Міжнародний 
менеджмент та 

професійна 
діяльність 

НЗП 2 
Соціальна 

відповідальність 
 

НЗП 6 
Охорона праці 

в галузі 
 

НПП 3 
Податкова 
політика 

 

НЗП 3 
Інноваційний 

розвиток 
підприємства 

ВПП 7 

Організація і 
методика 

експертного 
дослідження 

НЗП 1 
Глобальна 
економіка 

 

ВПП 2  
Організація та 

методика аудиту 

ВПП 6  
Особливості аудиту та 
контролю за видами 

економічної діяльності 

ВПП 8 
Стратегічний аналіз та 

прогнозування  

НПП 1 
Облікова політика 

 
 

НПП 4 
 Облікові теорії  
та їх розвиток 

 

НПП 7 
Підготовка  

магістерської 

дипломної 

роботи  

НПП 6 
Наукова та 

переддипломна 

 практика 

НПП 5 
Виробнича 
практика 

 

НЗП 5  
Інтелектуальна 

власність 

 

НЗП 4. Методологія 
економічної науки та 
наукові дослідження 

в професійній  
діяльності 

 

ВЗП 1 
Методи економічних 

та статистичних 

досліджень 

 

ВПП 5  
Організація і 

методика податкових 

перевірок 

ВПП 1 
Організація та 

методика державного 

фінансового аудиту 

 

ВПП 3 
Управлінські 

інформаційні системи 
в аналізі, аудиті та 

оподаткуванні 
 

НПП 2 
Фінансовий  

аналіз 

 

ВЗП 3 
Економіка 

державного 
сектору 

 

ВЗП 4 
Інформаційне  

забезпечення  

фінансового 
менеджменту 



 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньо-професійної програми «Аудит, 

державний фінансовий контроль та експертиза» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» проводиться у формі захисту дипломної магістерської роботи 

та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з обліку і оподаткування 

(аудит, державний фінансовий контроль та експертиза). 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми 

 
Компоненти  

освітньої програми 

Компетентності 

Інтегральна  

компетент-

ність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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Ф
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1
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Ф
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НЗП 1. + +       +  +     +             

НЗП 2. +    +   +   +  +     +           

НЗП 3. +  +        +  + +   +     +  +     

НЗП 4. + + +    +     +   +  +    +  + +     

НЗП 5. +  +          + +    +    +       

НЗП 6. +    +      +                  

НПП 1. +         +  +

+ 

+ +    + +  +        

НПП 2. +              +      +        

НПП 3. +         +        + + + +        

НПП 4. +           + + +   +            

НПП 5. + + + +   + + +                  + + 

НПП 6. + + + +   + + +                  + + 

НПП 7.  + + +   + + +                  + + 

ВЗП 1. +  +    +    + +   +  +      + +     

ВЗП 2. +   +  +  +   + +    +  +           

ВЗП 3. + +       +  +  + +    +      +     

ВЗП 4. +      +  +  + +  + +  +     +  + +    

ВПП 1. +    +     +      + +   +     +    

ВПП 2. +         +      + +   +     + +   

ВПП 3. + +      +     + +  +      +    +   

ВПП 4. +       +    + + +               

ВПП 5. +   +      +      +   + +     + +   

ВПП 6. + +   +               +     +    

ВПП 7. +  +       +         +  +    + +   

ВПП 8. + +     +  +   +   +  +  +    +      



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої 

програми 

 
Компоненти 

освітньої 

програми 

Програмні результати навчання 

П
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Н
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Н
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 1
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 1
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 1
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 1

9
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НЗП 1.      + +  +    +     + +  

НЗП 2.  +    + +     +         

НЗП 3.          +  +         

НЗП 4.   +     +        + +    

НЗП 5.            +         

НЗП 6.      +               

НПП 1. +    +       +         

НПП 2.           + +   +      

НПП 3. +                    

НПП 4.                  +   

НПП 5. + + + + + + + +        + + + + + 

НПП 6. + + + + + + + +        + + + + + 

НПП 7. + + + + + + + +        + + + + + 

ВЗП 1.   +     +   +    +      

ВЗП 2.         +    +        

ВЗП 3.        + + +  +         

ВЗП 4.    +      +  +    +     

ВПП 1. + +     + + +   + + +       

ВПП 2. + +     + + +   + + +       

ВПП 3. +   +   +  + +           

ВПП 4. +      +     +   +      

ВПП 5. + +     +  +   +         

ВПП 6. + +    + +  +    +        

ВПП 7. + + +  +   + +            

ВПП 8. +          +    +      

 




