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ПЕРЕДМОВА 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентні, кваліфікаційні, організаційні, навчальні 

та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході 

підготовки магістра у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Освітньо-професійна програма розроблена робочою проектною групою 

кафедри аудиту та оподаткування  ЦНТУ 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. 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню 

програму регулюється пунктом 8 статті 36 Закону України «Про вищу освіту». 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Центральноукраїнського 

національного технічного університету.  

Ця програма не може бути повністю або частково відтворена, 

тиражована та розповсюджена без дозволу Центральноукраїнського 

національного технічного університету. 
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1. Профіль освітньої програми магістра «Облік і оподаткування в

управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором 

економіки» за спеціальністю 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 (облік і 

оподаткування в управлінні підприємницькою 

діяльністю та державним сектором економіки) 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітня програма: «Облік і оподаткування в управлінні 

підприємницькою діяльністю та державним сектором 

економіки» 

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 

освітньої програми 

http://www.kntu.kr.ua 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі управління та 

адміністрування за спеціальністю облік і оподаткування, здатних самостійно та 

ефективно виконувати інформаційно-аналітичні, контрольні, організаційні та 

управлінські функції, які володіють методологією наукової та педагогічної 

діяльності та можуть проводити власні наукові дослідження актуальних проблем 

методології, методики і організації обліку, аналізу, контролю та оподаткування. 
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3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область (галузь 

знань, 

спеціальність 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» 

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 облікового 

супроводження внутрішньогосподарського, фінансового, 

податкового менеджменту суб’єктів підприємницької 

діяльності та у державному секторі. 

Основний 

фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Фокус програми: програма базується на результатах 

сучасних досліджень актуальних проблем обліку і 

оподаткування, спрямована на активізацію функціонального 

навантаження обліку в напрямі забезпечення економіки 

сталого розвитку, впровадження МСФЗ, уніфікацію та 

стандартизацію методології обліку та контролю, 

гармонізацію оподаткування в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів та передбачає такі актуальні 

практично-орієнтовані профілі: облік і оподаткування в 

управлінні підприємницькою діяльністю; облік і 

оподаткування установ державного сектору. Програма 

розвиває перспективи ефективного лідерства, сприяє 

впровадженню сучасних стратегій управління для 

перманентного розвитку у професійній сфері та науковій 

діяльності. 

Ключові слова: облік і оподаткування, контроль, аналіз, 

інформаційне забезпечення управління, державний сектор 

економіки. 

Об’єкт вивчення: сучасний стан та проблеми теорії, 

методології, методики та організації обліку, оподаткування, 

контролю та аналізу в управлінні підприємницькою 

діяльністю та державному секторі. 

Цілі навчання: формування загальних та фахових 

компетентностей, які необхідні для професійної діяльності 

ініціативних менеджерів з обліку та оподаткування. 

Теоретичний зміст предметної області: сучасні теорії та 

концепції обліку, оподаткування та контролю,  які 

спрямовані на оптимізацію обліково-аналітичної інформації 

для забезпечення управління розвитком суб’єктів 

господарювання та прогнозування результатів їх діяльності. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові методи 
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генерування наукових знань для реалізації фахових 

компетенцій та забезпечення розвитку обліку та 

оподаткування, що використовують сучасні методики 

прийняття управлінських рішень та потенціал комп’ютерних 

технологій. Спеціальні методи, методики, процедури 

організації і здійснення обліку, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

Інструменти: сучасні інформаційні системи і 

комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві 

програми обліку, аналізу, контролю та оподаткування. 

Обмеження 

щодо форм 

навчання 

Обмеження відсутні 

Особливості 

програми 

Передбачає оволодіння теоретичними знаннями з обліку, 

оподаткування, контролю і аналізу діяльності комерційних 

структур та державних установ на основі інтеграції 

комп’ютерних та управлінських технологій; набуття навичок 

організації та оптимізації процесу інформаційного 

забезпечення управління, здійснення дослідницької 

діяльності у глобальному економічному середовищі з метою 

формування економіки сталого розвитку. 

Програма реалізує високий рівень знань та навичок 

шляхом забезпечення міждисциплінарної та 

багатопрофільної підготовки фахівців з обліку та 

оподаткування.  

Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних 

фахівців з обліку та оподаткування, які є ініціативними та 

здатними до швидких адаптацій умовам та викликам 

сучасності.  

Виконується в активному дослідницькому середовищі. 

Формує магістрів з обліку та оподаткування з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати існуючі методи, але і розробляти нові на базі 

сучасних досягнень науки.  

Освітня складова програми. 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 – за дисциплінами загальної підготовки та 32 
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кредити ЄКТС – за дисциплінами професійної підготовки. 

Практична складова програми включає 18 кредитів ЄКТС та 

складається з виробничої і наукової та переддипломної 

практик, завдання для яких ґрунтуються на вивченні потреб 

суб’єктів господарювання, органів державного управління та 

місцевого самоврядування, професійних організацій щодо 

необхідності розв’язання проблем предметної області та є 

підставою для визначення тематики магістерських 

кваліфікаційних робіт. 

Наукова складова програми. Наукова складова 

програми передбачає здійснення власних наукових 

досліджень під керівництвом наукового керівника з 

відповідним оформленням одержаних результатів у вигляді 

магістерської кваліфікаційної роботи. Для цієї складової 

передбачено 18 кредитів ЄКТС.  

Магістерська кваліфікаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, яке пов’язано з розробкою 

конкретних теоретичних і науково-виробничих задач 

прикладного характеру. У ході її виконання магістр повинен: 

опанувати методику наукових досліджень, провести 

розв’язання наукових і методичних задач, виявити глибину 

своєї теоретичної підготовки й уміння самостійно вирішувати 

наукові завдання. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Адміністративна та управлінська діяльність з обліку та 

оподаткування в комерційних підприємствах та установах 

державного сектору. 

Дослідницька та викладацька діяльність у сфері 

інформаційного забезпечення управління та оподаткування. 

Посади згідно класифікатора професій України. 

Керівники підприємств, установ та організацій (1210.1); 

Керівні працівники апарату центральних органів державної 

влади (1229.1); Керівні працівники апарату місцевих органів 

державної влади та місцевого самоврядування (1229.3); 

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого 

навчання (1229.4); Керівники фінансових, бухгалтерських, 

економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та 

інші керівники (1231); Керівники проектів та програм (1238); 

Керівники малих підприємств без апарату управління (131); 

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності (146); 

Менеджери (управителі) у сфері надання інформації  (1463); 

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 

(1474); Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 



8 

 

(1475.2); Менеджери (управителі) з питань комерційної 

діяльності та управління  (1475.4); Менеджери (управителі) в 

освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері (148); 

Професіонали в галузі статистики (2122); Викладачі 

університетів та вищих навчальних закладів (2310); Наукові 

співробітники (аудит, бухгалтерський облік) (2411.1); 

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери (2411.2); 

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки 

підприємств, установ та організацій (2414); Професіонали у 

сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, 

раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та 

інноваційної діяльності (2419.2); Професіонали державної 

служби (2419.3); Професіонали в галузі економіки (2441); 

Професіонали з управління проектами та програмами 

(2447.2); Бухгалтери та касири-експерти (3433); Помічники 

керівників підприємств, установ та організацій (3436); 

Інспектори податкової служби (3442). 

Місце працевлаштування. Державна фіскальна служба 

України, Державна аудиторська служба України, Державна 

служба статистики України, Рахункова палата України, 

Державна казначейська служба України, вищі навчальні 

заклади та коледжі ІІ-го рівня акредитації економічного 

спрямування, науково-дослідні інститути (станції, 

лабораторії), підприємства різних видів діяльності та 

організаційно-правових форм господарювання, бюджетні 

установи, органи державного самоврядування. 

Подальше 

навчання 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

професійній та науковій сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях знань: 

- підготовка на третьому (освітньо-науковому) рівні 

«Доктор філософії» у галузі економічних наук; 

- навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у 

споріднених галузях наукових знань; 

- участь у освітніх програмах, дослідницьких грантах та 

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

компоненти. 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- впровадження проблемних, інтерактивних, проектних 

технологій, активних методів навчання, що забезпечують 

особистісно-зорієнтований підхід і розвиток мислення у 

магістрів; 

- співпраця з органами державного управління, органами 

місцевого самоврядування, професійними організаціями, 
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суб’єктами господарювання для ефективної реалізації 

практичної складової підготовки магістрів; 

- реалізація освітнього процесу на основі сучасних 

інноваційних та інформаційно-комп’ютерних технологій, 

електронне навчання на основі модульного об’єктивно-

орієнтованого навчального середовища Moodle; 

- інформаційна підтримка участі магістрів у підготовці 

науково-дослідних робіт на конкурси Облдержадміністрації 

та Міністерства освіти і науки України,  

- участь магістрів у конкурсах на одержання наукових 

стипендій, премій, грандів, у виконанні бюджетних та 

ініціативних науково-дослідних робіт. 

Оцінювання Оцінювання знань за дисциплінами навчального плану 

складається з поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань проводиться в усній формі 

(опитування за результатами опрацьованого матеріалу) та у 

формі електронного тестування в системі Moodle. 

Підсумковий контроль проводиться у формі: екзамену за 

результатами вивчення обов’язкових дисциплін та заліку за 

результатами вивчення вибіркових дисциплін. 

Оцінювання наукової роботи магістрів здійснюється за 

кількісними та якісними показниками, що характеризують 

наукові публікації магістрів, участь у конференціях, 

апробацію результатів наукових досліджень, підготовку 

магістерських кваліфікаційних робіт. 

Система 

оцінювання 

Система оцінювання навчальних досягнень магістрів 

передбачає 4-бальну національну шкалу (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно); 2-рівневу національну шкалу 

(зараховано, не зараховано); 100-бальну шкалу ECTS (А, В, 

С, D, E, F, FX). 

Кінцевим результатом навчання магістрів є оформлена за 

результатами наукових досліджень магістерська 

кваліфікаційна робота, що містить елементи наукової 

новизни, має практичну значимість, містить рекомендації 

щодо практичного застосування результатів дослідження та 

впровадження їх у практику роботи базового підприємства. 

Результати дослідження магістерської кваліфікаційної роботи 

публікуються, апробуються на науково-практичних 

конференціях та перевіряються на плагіат. 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетент- 

ність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми в 

обліку та оподаткуванні у процесі навчання або професійної 

діяльності, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю 



10 

 

умов і вимог. 

Загальні 

компетент- 

ності 

ЗК 01. 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 02. 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 03. 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 04. Здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-

управлінських рішень. 

ЗК 05. Здатність вільно володіти іноземною мовою як 

засобом професійного спілкування, інструментом 

підвищення свого професійного та особистісного рівня. 

ЗК 06. Здатність володіти інструментарієм та засобами 

дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-

аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення 

поставлених завдань. 

ЗК 07. Здатність застосовувати навички публічних ділових 

і наукових комунікацій з використанням інформаційних 

технологій задля вирішення поставлених завдань.  

ЗК 08. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, 

опрацювання, аналізу та синтезу інформації в економічних 

науках. 

Спеціальні 

(фахові) 

компетент- 

ності 

ФК 01. 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 02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту суб’єкта господарювання. 

ФК 03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків. 

ФК 04. Вміння формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати 

й використовувати відповідну інформацію для прийняття 
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управлінських рішень. 

ФК 05. Здатність застосовувати методи і методики 

обліково-аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства 

в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації. 

ФК 06. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, контрою і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями та особливостями 

діяльності підприємства. 

ФК 07. Здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції та реалізувати їх інформаційне 

забезпечення у сфері діяльності суб’єктів господарювання - 

органів державного сектору. 

ФК 08. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

ФК 09. Здатність формувати та реалізувати податкову 

політику суб’єктів господарювання на основі використання 

сучасної методології справляння податків і зборів 

спрямованої на оптимізацію податкових платежів та 

зниження податкових ризиків в межах визначеної стратегії 

розвитку. 

ФК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

з’ясування, постановки та вирішення актуальних проблем 

теорії, методології, методики та організації обліку, аналізу, 

контролю та оподаткування. 

ФК 11. Здатність застосовувати отримані нові знання й 

практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у 

сфері обліку та оподаткування, а також адаптувати їх до умов 

змінного середовища та вимог сталого розвитку. 
Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

ПРН 01. Знати теорію, методологію, методику і практику 

формування облікової інформації за стадіями облікового 

процесу для сучасних і потенційних потреб управління 

суб’єктами господарювання з урахуванням професійного 

судження. 

ПРН 02. Спілкуватися іноземною мовою усно і письмово 

у професійній та науковій сферах для підвищення свого 

фахового та особистісного рівня. 

ПРН 03. Уміти організовувати, моделювати і розвивати 

системи обліку; координувати діяльність облікового 
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персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПРН 04. Володіти інноваційними технологіями, 

обґрунтовувати вибір та пояснювати застосування нової 

методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПРН 05. Визначати інформаційні потреби користувачів 

облікової інформації в процесі управління суб’єктом 

господарювання, організацією, установою, розробляти 

варіанти управлінських рішень та обґрунтовувати їх вибір на 

основі критеріїв соціально-економічної ефективності. 

ПРН 06. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і 

форми управлінської та іншої звітності суб’єктів 

господарювання. 

ПРН 07. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 

оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на 

підставі діючого податкового законодавства, здійснювати 

податкові розрахунки та формувати податкову звітність.  

ПРН 08. Формувати фінансову звітність за 

національними та міжнародними стандартами для суб’єктів 

господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПРН 09. Визначати поточний і майбутній фінансовий 

стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, 

грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу. 

ПРН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз 

внутрішніх та зовнішніх чинників, що мають вплив на 

стратегію діяльності суб’єктів господарювання та 

визначають їх економічну поведінку. 

ПРН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

ПРН 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи щодо 

інформаційного забезпечення системи управління 

використанням ресурсного потенціалу з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

ПРН 13. Застосовувати наукові методи досліджень у 

сфері обліку, аналізу, контролю та оподаткування та 

імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 

практику. 

ПРН 14. Здійснювати публічні ділові і наукові 

комунікації задля вирішення комунікативних завдань 

державною та іноземними мовами. 
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ПРН 15. Формувати інформаційне забезпечення для 

реалізації адміністративно-управлінських функцій у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання - органів державного 

сектору. 

ПРН 16. Готувати й обґрунтовувати висновки для 

консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, оподаткування. 

ПРН 17. Демонструвати власні думки, відстоювати 

власну позицію, вміти дискутувати та демонструвати 

професійне ставлення до проблем сталого розвитку. 

ПРН 18. Знати методи податкового регулювання, 

формувати та оптимізувати податкову політику, здійснювати 

організацію обліку, контролю та аналізу, планування і 

прогнозування у системі управління податковим процесом, 

аналізувати і оцінювати результати управлінських рішень в 

сфері оподаткування. 

ПРН 19. Здійснювати аналіз та оцінку основних 

показників економічної та податкової системи, що 

характеризують розвиток світової та національної економіки 

за умов глобалізації та інтеграції. 

ПРН 20. Визначати актуальні проблеми та виявляти 

наукові факти у сфері теорії, методології, методики та 

організації обліку, аналізу, контролю та оподаткування, 

формувати науково-обґрунтовані висновки, розробляти 

напрями та підходи до їх розв’язання. 

ПРН 21. Моделювати застосування методів наукових 

досліджень для аналізу закономірностей і тенденцій розвитку 

теорії та практики обліку, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор наук, професор; 1 

кандидат наук, професор; 2 кандидати наук, доценти. 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 
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кваліфікації.  

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. 

Інформацій не 

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; 
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- дидактичних матеріалів для самостійної та 

індивідуальної роботи магістрантів 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. 

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.  

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). 

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент освітньої програми 
Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 

дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кіль- 

кість 

креди- 

тів 

Форма 

підсумко- 

вого 

контролю 

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

1.1. Цикл загальної підготовки 

ЗП 1 Глобальна економіка 4 екзамен 

ЗП 2 Соціальна відповідальність 4 екзамен 

ЗП 3 Інноваційний розвиток підприємства 4 екзамен 

ЗП 4 Методологія економічної науки та наукові дослідження 

в професійній діяльності 

4 екзамен 

ЗП 5 Інтелектуальна власність 2 залік 

ЗП 6 Охорона праці в галузі 3 залік 

Усього за циклом загальної підготовки 21 

1.2. Цикл професійної підготовки 

ПП 1 Облікова політика 4 екзамен 

ПП 2 Фінансовий аналіз 4 екзамен 

ПП 3 Податкова політика 4 екзамен 

ПП 4 Облікові теорії та їх розвиток 2,5 екзамен 

ПП 4.1 Курсова робота. Облікові теорії та їх розвиток 1,5 диф. залік 

ПК 1 Виробнича практика 6 диф. залік 

ПК 2 Наукова та переддипломна практика 12 диф. залік 

МКР Підготовка магістерської кваліфікаційної роботи 18 

Державна атестація 3 

Усього за циклом професійної підготовки 55 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 

2. Вибіркові компоненти освітньої програми

2.1. Вибіркові компоненти загальної підготовки 

ВЗП 1 Методи економічних та статистичних досліджень 3 екзамен 

Мікроекономічний аналіз державної політики 

ВЗП 2 Міжнародний менеджмент та професійна діяльність 3 залік 

Іноземна мова за професійним спрямуванням 

ВЗП 3 Економіка державного сектору 3 залік 

Сучасні проблеми управління 

ВЗП 4 Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту 3 залік 

Сучасні економічні теорії 

Усього вибіркових компонент загальної підготовки 12 

2.2. Вибіркові компоненти професійної підготовки блоку «Облік і оподаткування в 

управлінні підприємницькою діяльністю» 

ВПП 1 Проблеми та перспективи розвитку методології та 

організації обліку й контролю 

4 екзамен 

ВПП 2 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 2,5 екзамен 

ВПП 

2.1 

Курсова робота. Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством 

1,5 диф. залік 

ВПП 3 Облік у невиробничій сфері 4 залік 

ВПП 4 Облік зовнішньоекономічної діяльності 4 екзамен 

ВПП 5 Організація бухгалтерського обліку 2,5 екзамен 

ВПП 

5.1 

Курсова робота. Організація бухгалтерського обліку 1,5 диф. залік 

ВПП 6 Облік і звітність за міжнародними стандартами 4 екзамен 

ВПП 7 Бухгалтерський облік екологічної діяльності 4 екзамен 

ВПП 8 Оцінка в інформаційному забезпеченні управління 4 залік 

Усього вибіркових компонент професійної підготовки блоку 

«Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою 

32 
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діяльністю» 

2.3. Вибіркові компоненти професійної підготовки блоку «Облік і оподаткування в 

державному секторі економіки» 

ВПП 1. Розвиток обліку та контролю в державному секторі 

економіки 

4 екзамен 

ВПП 2. Облікова політика в державному секторі економіки 2,5 екзамен 

ВПП 

2.1 

Курсова робота. Облікова політика в державному 

секторі економіки 

1,5 диф. залік 

ВПП 3. Облік і контроль діяльності органів місцевого 

самоврядування 

4 залік 

ВПП 4. Бухгалтерський облік в управлінні бюджетними 

установами 

4 екзамен 

ВПП 5. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах 

2,5 екзамен 

ВПП 

5.1 

Курсова робота. Організація бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах 

1,5 диф. залік 

ВПП 6. Облік і звітність за міжнародними стандартами в 

державному секторі економіки 

4 екзамен 

ВПП 7. Облік і контроль в соціальній сфері 4 екзамен 

ВПП 8. Оцінка в обліку бюджетних установ 4 залік 

Усього вибіркових компонент професійної підготовки блоку 

«Облік і оподаткування в управлінні державним сектором 

економіки» 

32 

Загальний обсяг вибіркових компонент 44 

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 120 



2.2. Структурно-логічна схема освітньої програми «Облік і 

оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним 

сектором економіки» 
1-й курс 2-й курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

ВПП 8 
Оцінка 

в інформаційному 

забезпеченні 

управління 

ВПП 7 
Бухгалтерський 

облік екологічної 
діяльності 

ЗП 2 
Соціальна 

відповідальність 

ЗП 6 
Охорона праці 

в галузі 

ПП 3 
Податкова 
політика 

ЗП 3 

Інноваційний 

розвиток 
підприємства 

ВЗП 2 

Міжнародний 

менеджмент та 

професійна 

діяльність 

ЗП 1 
Глобальна 
економіка 

ВПП 1. Проблеми 

та перспективи 

розвитку методології 

та організації 

обліку й контролю

ВПП 6 
Облік і звітність 

за міжнародними 

стандартами 

ВПП 5 
Організація 

бухгалтерського 

обліку 

ПП 1 
Облікова політика 

ПП 4 
 Облікові теорії 
та їх розвиток 

ПП 6 
Підготовка 

магістерської 

кваліфікацій- 
ної роботи 

ПП 6 
Наукова та 

переддипломна 

 практика 

ПП 5 

Виробнича 
практика 

ЗП 5  

Інтелектуальна 
власність 

ВПП 4 
Облік 

Зовнішньоекономіч-

ної діяльності 

ВПП 3 
Облік 

у невиробничій 

сфері 

ЗП 4. Методологія 

економічної науки та 

наукові дослідження 

в професійній  

діяльності 

ВЗП 1 
Методи економічних 

та статистичних 

досліджень 

ВПП 7 
Бухгалтерський  

облік в управлінні 

підприємством 

ВЗП 3  
Економіка 

державного 

сектору 

ПП 2 

Фінансовий 
аналіз 

ВЗП 4 

Інформаційне 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 



3. Форми атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми «Облік і оподаткування в 

управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проводиться в формі захисту 

магістерської кваліфікаційної роботи та завершується видачою документу 

встановленого зразка про присудження йому ступеня «Магістра» із 

присвоєнням кваліфікації «Магістр з обліку і оподаткування в управлінні 

підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки». Атестація 

здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми

Компоне

нти 

освітньої 

програми 

Компетентності 

Інтегр

альна 

компет

ентніст

ь 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ФК1 ФК2 ФК3 ФК4 ФК5 ФК6 ФК7 ФК8 ФК9 ФК10 ФК11 

ЗП 1. + + + 

ЗП 2. + + 

ЗП 3. + + 

ЗП 4. + + + + 

ЗП 5. + + 

ЗП 6. + + 

ПП 1. + + + + 

ПП 2. + + + + 

ПП 3. + + + + 

ПП 4. + + + 

ПК 1. + + 

ПК 2. + + 

МКР + + 

ВЗП 1. + + + 

ВЗП 2. + + + + 

ВЗП 3. + + + 

ВЗП 4. + + + 

ВПП 1. + + + + + 

ВПП 2. + + + + 

ВПП 3. + + + + 

ВПП 4. + + + + + 

ВПП 5. + + + 

ВПП 6. + + 

ВПП 7. + + + 

ВПП 8. + + + + + + 



Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідним компонентам освітньої програми 

Компоненти 

освітньої 

програми 

Програмні результати навчання 

П
Р

Н
 1

 

П
Р

Н
 2

 

П
Р

Н
 3

 

П
Р

Н
 4

 

П
Р

Н
 5

 

П
Р

Н
 6

 

П
Р

Н
 7

 

П
Р

Н
 8

 

П
Р

Н
 9

 

П
Р

Н
 1

0
 

П
Р

Н
 1

1
 

П
Р

Н
 1

2
 

П
Р

Н
 1

3
 

П
Р

Н
 1

4
 

П
Р

Н
 1

5
 

П
Р

Н
 1

6
 

П
Р

Н
 1

7
 

П
Р

Н
 1

8
 

П
Р

Н
 1

9
 

П
Р

Н
 2

0
 

П
Р

Н
 2

1
 

ЗП 1. + 

ЗП 2. + + 

ЗП 3. + + 

ЗП 4. + + 

ЗП 5. + + 

ЗП 6. + + 

ПП 1. + + + + 

ПП 2. + + + 

ПП 3. + + + + 

ПП 4. + + + 

ПК 1. + + 

ПК 2. + + + + 

МКР + + + + + 

ВЗП 1. + + + + + 

ВЗП 2. + + + + 

ВЗП 3. + + + 

ВЗП 4. + + + + 

ВПП 1. + + + 

ВПП 2. + + + 

ВПП 3. + + + 

ВПП 4. + + + + 

ВПП 5. + + + 

ВПП 6. + + + 

ВПП 7. + + 

ВПП 8. + + 




