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1 ПЕРЕДМОВА 

Освітню програму розроблено на основі стандарту вищої освіти за спеціальністю «071 

Облік і оподаткування» галузі знань «07 Управління та адміністрування» для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Стандарт затверджено і введено в дію наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 № 958. 

Група розробників освітньої програми 

Члени групи: 

Кірсанова В.В., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і 

аудиту, гарант освітньої програми; 

Волощук Л.О., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку, аналізу і 

аудиту; 

Балан А.А., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту. 

Особи, які були додатково залучені до розробки: 

Кузуб О.І., директор, громадська спілка «Інститут сертифікованих професіоналів обліку й 

аудиту» ICAAP; 

Хоролець Т.І., заступник голови правління, громадська організація «Міжнародна 

професійна спілка аудиторів», директор, аудиторська компанія ПП «Авіста»; 

Партас Д.О., здобувач вищої освіти. 

Погодження 

Освітню програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри обліку, аналізу і аудиту 

21.06.2022, протокол № 14. 

Освітню програму розглянуто на засіданні Ради з якості освітньої діяльності 

Національного університету «Одеська політехніка» 18.08.2022, протокол № 14. 

Підписанти 

Гарант освітньої програми Вікторія КІРСАНОВА 

Завідувач випускової кафедри Лідія ВОЛОЩУК 

Голова Ради з якості освітньої діяльності Елеонора ЗАБАРНА 

Начальник центру із забезпечення якості вищої освіти Оксана САВЄЛЬЄВА 

Перший проректор Сергій НЕСТЕРЕНКО 

Ректор Геннадій ОБОРСЬКИЙ 

Ця освітня програма не може бути повністю або частково відтворена, тиражована та 

розповсюджена без дозволу Національного університету «Одеська політехніка» 
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2 АНОТАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

Ця програма для Вас - якщо Ви вмотивовані бути аудитором, бухгалтером-аналітиком, 

бухгалтером-експертом, менеджером з бухгалтерського обліку на підприємствах та в 

установах будь якої сфери діяльності, податковим та фінансовим консультантом, 

здійснювати консалтингову діяльність в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

Особливістю програми є акцент на проблемах формування та розвитку комплексного 

обліково–аналітичного забезпечення систем управління суб’єктами господарювання на 

засадах ризик-орієнтованого підходу.  

Партнером програми є Громадська організація «Міжнародна професійна спілка 

аудиторів». 

 

 

 

3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

 

3.1 Загальна інформація 

 

Назва освітньої програми: Облік і оподаткування. 
 

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 50769. 
 

Орієнтація освітньої програми: освітньо-професійна. 
 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський). 
 

Відповідність рамкам кваліфікацій (РК): 
 

Національна РК України (NQF)  – 7 рівень; 

Європейська РК для навчання впродовж життя (EQF-LLL) – 7 рівень; 

РК Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA) – другий цикл. 
 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування. 
 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування. 
 

Наявність акредитації: акредитовано Міністерством освіти і науки України, сертифікат 

про акредитацію спеціальності серія УД №16013736, строк дії до 01.07.2023. 
 

Ступінь вищої освіти, що присуджується випускнику: Освітній ступінь «Магістр». 
 

Освітня кваліфікація, що присвоюється випускнику: Магістр обліку і оподаткування. 
 

Документи про вищу освіту, що видаються випускнику: 

Диплом магістра; 

Додаток до диплома європейського зразка. 
 

Кваліфікація в дипломі: 

ступінь вищої освіти магістр, 

галузь знань 07 Управління та адміністрування, 

спеціальність 071 Облік і оподаткування. 
 

Обсяг програми: 90 кредитів ЄКТС.  
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Вимоги щодо попередньої освіти: наявність ступеня бакалавра або магістра (освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста). 
 

Тривалість програми: 
 

Нормативний строк підготовки становить 1 рік 4 місяці. 
 

Форма здобуття освіти: очна (денна), заочна. 
 

Мова викладання: українська. 
 

Кафедра (спеціальна), яка забезпечує виконання програми: Кафедра обліку, аналізу і 

аудиту. 
 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми: 

https://op.edu.ua/education/programs/mag-071-0. 
 

Термін дії освітньої програми: 2022–2024 роки. 
 

Сфера застосування освітньої програми: 
 

Програма розповсюджується на здобувачів вищої освіти з нормативним терміном 

завершення навчання у 2023 або 2024 році. 

 

 

3.2. Характеристика програми 

 

3.2.1 Опис предметної області 
 

Об'єкти вивчення та діяльності: 

організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, 

експертна діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері 

обліку, аудиту та оподаткування.  

Цілі навчання:  

підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і 

вимог.  

Теоретичний зміст предметної області:  

поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Методи, методики та технології:  

загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування 

сучасної економіки на макро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для 

вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, 

методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування. 

 Інструменти та обладнання:  

сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, 

методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних. 
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3.2.2 Фокус освітньої програми 
 

Спеціальна освіта, спрямована на підготовку професіоналів з обліку та оподаткування, з 

акцентом на формування комплексних компетентностей бухгалтера-аналітика, 

бухгалтера-експерта, консультанта з фінансово-господарської діяльності суб’єктів 

господарювання, здатного до прийняття обґрунтованих управлінських рішень в сфері 

обліку,  аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, формування обліково-

аналітичного забезпечення систем управління на засадах ризик-орієнтованого підходу. 

Ключові слова: аналіз, аудит, звітність, контроль, моніторинг, міжнародні стандарти, 

облік, обліково-аналітичне забезпечення, оподаткування,  ризик-орієнтований підхід. 

 

3.2.3 Особливості та відмінності програми 
 

Особливістю програми є її орієнтація на проблемах формування та розвитку 

комплексного обліково–аналітичного забезпечення систем управління суб’єктами 

господарювання на засадах ризик-орієнтованого підходу, що забезпечується 

дисциплінами:  фінансовий аналіз, організація і методика контролю і аудиту, 

фінансовий моніторинг, обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємств, консалтинг з обліку, аудиту та оподаткування, інноваційні 

технологій прийняття управлінських рішень.  

Програма надає можливість проходження практичної підготовки на базі Громадської 

організації «Міжнародна професійна спілка аудиторів», консультаційно-навчального 

центру з питань організації та ведення інноваційної та підприємницької діяльності 

«Політех-консалт»; участі у всеукраїнських та міжнародних наукових та професійних 

заходах, зокрема на базі кафедри обліку, аналізу і аудиту Одеської політехніки. 

 

3.2.4 Додаткові можливості програми 
 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь в 

програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю 1 або 2 семестри), яка 

реалізується англійською, німецькою, польською, іспанською мовами. 
 

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково до обсягу освітньої програми 

пройти курс військової підготовки в обсязі 29 кредитів ЄКТС на кафедрі військової 

підготовки офіцерів запасу Національного університету «Одеська політехніка». 
 

Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість брати участь у 

тренінгових та сертифікаційних професійних заходах ГО «Міжнародна професійна 

спілка аудиторів».  

 

 

3.3 Особливості реалізації програми 
 

3.3.1 Підходи до викладання та навчання 

Викладання проводиться з дотриманням принципів академічної свободи у вигляді: 

лекцій, мультимедійних лекцій, практичних занять, консультацій; у формі самостійної 

роботи, практичної підготовки, контрольних заходів.  

Навчання студентоцентроване, проведення самостійних та групових досліджень, участь 

у всеукраїнських та міжнародних конференціях, професійних та наукових конкурсах, 

підготовка кваліфікаційної роботи. 
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3.3.2 Система оцінювання 
 

Система оцінювання ґрунтується на принципах ЄКТС та здійснюється за 100-бальною 

шкалою. 
 

Оцінка за шкалою 

університету 

Оцінка за 

шкалою ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою 

Екзамени та диференційовані заліки Заліки 

90–100 A Відмінно 

Зараховано 

82–89 B 
Добре 

75–81 C 

67–74 D 
Задовільно 

60–66 E 

35–59 Fx 
Незадовільно Не зараховано 

0–34 F 
 

Кожний навчальний семестр містить два модульних контролі. Кожний модульний 

контроль оцінюється у максимально можливі 50 балів.  
 

Якщо підсумковою формою контролю є залік, то підсумкова оцінка формується як 

накопичувальна за результатами оцінювання всіх навчальних елементів, які заплановані 

на семестр для виконання здобувачами вищої освіти. Оцінку «зараховано» отримують 

здобувачі вищої освіти, які виконали всі навчальні елементи не менш, ніж на 60 %.  
 

До екзамену допускаються здобувачі, які виконали всі види навчальних елементів 

навчальної дисципліни на не менш, ніж 60 %. 
 

Критерії оцінювання кожного навчального елемента визначені в робочій програмі 

навчальної дисципліни і доводяться до відома здобувачів на першому в семестрі занятті 

відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни. 
 

Оприлюднення змісту навчальної дисципліни та критеріїв оцінювання здійснюється 

через інформаційні картки дисциплін, які розміщені на офіційному вебсайті 

Університету. 
 

Здобувачі зобов’язані дотримуватись принципів академічної доброчесності при 

виконанні модульних контрольних робіт, поточних контрольних завдань, 

індивідуальних завдань з дисципліни (дотримання встановленого deadline, коректна 

поведінка, під час лекції здійснювати телефонні дзвінки забороняється, заборонено 

використання будь-яких підручників, посібників, конспектів лекцій, шпаргалок під час 

проходження модульних контролів, тощо).  

 

3.3.3 Ресурсне забезпечення реалізації програми 
 

Кадрове забезпечення 

Освітню програму забезпечують: докторів наук – 3, кандидатів наук – 5. Відсоток 

НПП, залучених до викладання навчальних дисциплін за ОП, які мають відповідні 

наукові ступені, становить 100%. 
 

Матеріально-технічне та програмне забезпечення 

Освітній процес відбувається в аудиторіях та лабораторіях, обладнаних необхідними 

технічними засобами. Зокрема, застосовуються 3 навчально-наукові лабораторії 

кафедри обліку, аналізу і аудиту, обладнені сучасною комп’ютерною технікою (AMD 

A10-9700, 8 GB RAM, 128 GB SSD– 11 од.;), мультимедійною технікою 

(мультимедійний проектор Viewsonic ЗОВ5134 – 2 од,  проекторний екран: Eliscreens 
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VMax136xWSZ, Sopar 1202 – 2 од.), програмним забезпеченням (Windows 10, 1С-

Бухгалтерія 8.3), доступом до ресурсів мережі Internet. 
 

Інформаційно-методичне забезпечення 

Здобувачі освіти мають доступ до книжкового фонду науково-технічної бібліотеки, 

електронної бібліотеки, електронного каталогу, читальних залів з безкоштовною 

зоною Wi-Fi, баз даних SCOPUS та Web of Science з комп'ютерів локальної мережі 

університету. Система дистанційного навчання і консультування забезпечується 

завдяки платформам й інструментам Google які мають розширений корпоративний 

функціонал, продуктам Microsoft. Доступ до всіх бібліотечних баз надається 

користувачам внутрішньої мережі університету. 

Інформаційно-методичне забезпечення програми ґрунтується на методиках 

викладання професійних дисциплін, розроблених професорсько-викладацьким 

складом за результатами наукових досліджень,  практичної професійної діяльності та 

підвищення кваліфікації. Доступність всіх методичних матеріалів дисциплін фахової 

підготовки забезпечується завдяки платформам й інструментам Google. 

Економічний науковий портал (https://economics.net.ua) – надає інформаційну 

підтримку здобувачам вищої освіти, забезпечуючи відкритий доступ до матеріалів 

фахових наукових журналів Національного університету «Одеська політехніка» з 

економічних наук, анонсів та матеріалів наукових заходів, наукової бази публікацій 

вчених економістів університету. 

 

3.3.4 Академічна мобільність 
 

Загальна інформація 

Академічна мобільність в університеті заохочується та визнається згідно із 

процедурами ЄКТС. 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 «Про 

затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 

12 серпня 2015 року та Положенням університету про порядок реалізації права на 

академічну мобільність https://op.edu.ua/document/2501. 
 

Міжнародна академічна мобільність 

Міжнародна академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах поза межами України. 
 

Внутрішня академічна мобільність 

Внутрішня академічна мобільність реалізується здобувачами вищої освіти за 

освітньою програмою у партнерських вищих навчальних закладах та наукових 

установах в межах України. 

Можлива внутрішня академічна мобільність за освітніми програмами спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» на основі укладених договорів з  Національним 

університетом «Львівська політехніка» (від 15.10.2021 р.), Харківським національним 

економічним університетом імені Семена Кузнеця (від 2.11.2021 р.), Миколаївським 

національним аграрним університетом (від 22.10.2021 р.), Волинським національним 

університетом імені Лесі Українки (від 18.11.2021 р.), Закарпатським угорським 

інститутом імені Ференца Ракоці ІІ (від 5.11.2021 р.). 
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3.3.5 Навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
 

Іноземні здобувачі вищої освіти та особи без громадянства навчаються на загальних 

умовах з можливістю вивчення в межах освітньої програми дисципліни «Українська 

мова як іноземна» в обсязі 4,5 кредитів ЄКТС. 

 

 

3.4 Академічні та професійні права випускників 

 

3.4.1 Академічні права випускників 

Здобуття освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти. Набуття 

додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти (системі освіти дорослих), 

підвищення кваліфікації. 

 

3.4.2 Працевлаштування випускників 

КП 2411.1  ЗКППТР 23667 Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік),  

Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік); 

КП 2411.1 Аудитор; 

КП 2411.2 Консультант з податків і зборів; 

КП 2411.2  ЗКППТР 20287 Бухгалтер-експерт; 

КП 2411.2  ЗКППТР 20284 Бухгалтер-ревізор; 

КП 2411.2  ЗКППТР 20281  Бухгалтер (з дипломом магістра); 

КП 2419.3  Державний аудитор; 

КП 2441.2  ЗКППТР 25355 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської 

діяльності; 

КП 2441.2 Економіст з податків і зборів; 

КП 2441.2 Член ревізійної комісії; 

КП 2441.2  ЗКППТР 24191  Оглядач з економічних питань; 

КП 2310.2  Викладач вищого навчального закладу. 

 

 

3.5 Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна компетентність: 

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

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що 

передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 
 

Загальні компетентності: 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
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ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК7. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК9. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства.  

СК3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК4. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень.  

СК5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  

СК6. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 

процесі практичної діяльності.  

СК7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного сектору.  

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

СК11. Здатність застосовувати інструментарій обліку, аналізу, контролю, фінансового 

моніторингу в управлінні ризиками та фінансово-економічною безпекою суб’єктів 

господарювання. 
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3.6 Програмні результати навчання 

ПРН1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління.  

ПРН2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПРН3. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні 

результатів досліджень та інновацій.  

ПРН4. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність 

облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.  

ПРН5. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом господарювання.  

ПРН6. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації.  

ПРН7. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності 

суб’єктів господарювання.  

ПРН8. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 

господарювання на підставі діючого податкового законодавства.  

ПРН9. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПРН11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання.  

ПРН12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів 

державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу.  

ПРН13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.  

ПРН14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику.  

ПРН16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами.  
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ПРН17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників,  

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

ПРН18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями.  

ПРН19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення. 

ПРН20. Знати та володіти інструментарієм обліку, аналізу, контролю, фінансового 

моніторингу в управлінні ризиками та фінансово-економічною безпекою суб’єктів 

господарювання. 
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4 ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

4.1 Розподіл кредитів ЄКТС між освітніми компонентами 
 

№ 

з/п 
Групи освітніх компонентів 

Кількість кредитів ЄКТС / % 

Обов’язкова 

частина 

Вибіркова 

частина 

Всього за 

весь термін 

навчання 

1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 6,0 / 6,7% 
22,5/25 % 60,0/66,7 % 

2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 31,5 / 35% 

3 Курсові проєкти Немає Немає Немає 

4 Практична підготовка 12/13,3 % Немає 12/13,3 % 

5 Атестація 18,0/20 % Немає 18,0/20 % 

Всього за весь термін навчання 67,5/75 % 22,5/25 90/100 % 

 

4.2 Обов’язкова частина 

 

4.2.1 Освітні компоненти 

№ з/п Освітні компоненти 

Індиві- 

дуальне 

завдання 

Форма 

контролю 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 
1 2 3 4 5 

1.1 Навчальні дисципліни загальної підготовки 

1.1.1 
Інноваційні технології прийняття управлінських 

рішень 
 Залік 3,0 

1.1.2 Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі (1) РР Залік 3,0 

Всього за групою 6,0 

1.2. Навчальні дисципліни професійної підготовки 

1.2.1 Облік і фінансова звітність за МСФЗ РГР Екзамен 4,5 

1.2.2 Організація обліку в управлінні підприємством КР Екзамен 4,5 

1.2.3 Фінансовий аналіз РГР Екзамен 4,5 

1.2.4 Організація і методика контролю і аудиту РГР Екзамен 4,5 

1.2.5 
Податкова звітність та розрахунки за різними 

системами оподаткування  

 Залік 3,0 

1.2.6 Фінансовий моніторинг РГР Залік 3,0 

1.2.7 Консалтинг з обліку, аудиту та оподаткування РР Екзамен 3,0 

1.2.8 
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства 

КР Екзамен 4,5 

Всього за групою 31,5 

1.3 Курсові проєкти  

 Немає   

1.4 Практична підготовка 

1.4.1 Переддипломна практика Диф.залік  12 

Всього за групою 12 

1.5 Атестація 

1.5.1 Кваліфікаційна робота  Захист 18 

Всього за групою 18 

Загальний обсяг обов’язкових освітніх компонентів 67,5 
(1) Індивідуальні роботи з дисципліни виконуються, презентуються та захищаються 

іноземною мовою. 
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4.2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

1 сем  1.1.1  1.1.2  1.2.1  1.2.2  1.2.3  1.2.4  1.2.5  1.2.6  30 кредитів 

 

 

 

                  

2 сем  1.2.7  1.2.8    30 кредитів 

 

 

 

                  

3 сем  1.4.1  1.5.1              30 кредитів 

                   

 
 

Умовні позначення: 

 

Обов’язкова частина 

 

ОК загальної підготовки 

 

ОК професійної 

підготовки 

Практична підготовка Атестація 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

[ 
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4.2.3 Матриця відповідності програмних результатів навчання програмним компетентностям 
  

Програмні 

 результати 

 навчання 
Ін

те
гр

ал
ь
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

    Загальні компетентності  Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 

 

 

СК11 

ПРН1  +       +   +            + 

ПРН2 +    +         + + + + + + +     

ПРН3 +  +     +  +          + + +  

ПРН4 +            + +  +  + + + +   

ПРН5 +    +        +  + +   + + + +  

ПРН6 + +   + +     +  + + + + +  + + +  + 

ПРН7 + +  +       +  + + + + + + + + + +  

ПРН8 +   +       +  + + + +   + + + +  

ПРН9 +  + +    +     +   + + + + + + +  

ПРН10 +   +       +  +   + +  +  + + + 

ПРН11 + +        +    + + + + +   + +  

ПРН12 +   + +        +    +  +  + +  

ПРН13 +  +        +      + + +  + +  

ПРН14 +   +   +  + +    + + + +       

ПРН15 + + +  + +    +    +        + + 

ПРН16 +  +   +  + +  +          +   

ПРН17  + + +  + + + +            + +  

ПРН18  +       + + +   +    +  + +   

ПРН19  +          +          +  

ПРН20             +    +   + + + + 
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4.2.4 Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними освітніми компонентами ОП 

 

Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент 
1.1.1 1.1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.4.1 1.5.1 

ПРН 1 +    +   +  + + + 

ПРН 2   + +  + +   + + + 

ПРН 3  +          + 

ПРН 4   + +   +   +  + 

ПРН 5 +  + +     +   + 

ПРН 6   + + + +   + + +  

ПРН 7 +   + + + +  + +  + 

ПРН 8       +  +    

ПРН 9   + + +     + + + 

ПРН 10 +  +  +   +  + + + 

ПРН 11      +   +    

ПРН 12      +    +  + 

ПРН 13      +   +    

ПРН 14 + +  + + + +     + 

ПРН 15   + + + +    + + + 

ПРН 16  +       +  + + 

ПРН 17   + + +  +  + + + + 

ПРН 18  + +   +  + +  + + 

ПРН 19           + + 

ПРН 20     +   +  +   
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4.3 Вибіркова частина 

 

Обсяг вибіркових освітніх компонентів за весь строк навчання за освітньою програмою 

становить не менше 25 % від загального обсягу кредитів ЄКТС. 
 

Здобувачі вищої освіти можуть обирати освітні компоненті для формування власної 

індивідуальної траєкторії навчання з каталогів вибіркових освітніх компонентів або з 

навчальних планів інших діючих освітніх програм. Вибір освітніх компонентів 

здобувачами здійснюється відповідно до «Порядку формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачами вищої освіти» в Одеській політехніці. 

  

 

 

5 АТЕСТАЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форма атестації: Кваліфікаційна робота. 
 

Вимоги до кваліфікаційної роботи: 

Кваліфікаційна робота магістра передбачає розв’язання складного завдання або 

проблеми в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та/або оподаткування. 
 

Обсяг роботи – до 100 сторінок. 
 

Робота не повинна містити академічного плагіату, фабрикації, фальсифікацій.  
 

Усі роботи перевіряються на академічний плагіат згідно встановленої в Університеті 

процедури та розміщуються у репозитарії Університету. 

 

 

 

6 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти функціонує в Університеті 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про освіту», «Стандартів 

і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» 

Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти, національного стандарту 

«Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2015 та професійних стандартів. 

1. Принципи і процедури забезпечення якості вищої освіти встановлені в «Політиці 

Університету в сфері якості» (https://op.edu.ua/document/10107) та Положенні про систему 

внутрішнього забезпечення якості (https://op.edu.ua/document/8818), Положенні про центр із 

забезпечення якості вищої освіти (https://op.edu.ua/document/8852), Положенні про Раду з 

якості освітньої діяльності в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/8817).  

2. Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм здійснюється відповідно до 

Процедури з розроблення освітніх програм (https://op.edu.ua/document/3355). 

3. Результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти та НПП відповідно до 

«Положення про щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників 

Одеської політехніки» (https://op.edu.ua/document/7233), «Процедури організації моніторингу 

оцінювання здобувачів вищої освіти та аналізу освітньої діяльності» 

(https://op.edu.ua/document/2536) оприлюднено за посиланням: https://op.edu.ua/about/reports. 

4. Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників 

відбувається у відповідності до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників (https://op.edu.ua/document/2518).  
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5. НПП забезпечується можливість підвищити кваліфікацію та пройти стажування в 

Центрі дистанційної освіти або в Центрі педагогічної майстерності Університету 

https://op.edu.ua/quality/pedagogic-master . 

6. Організація освітнього процесу відбувається у відповідності до Положення про 

організацію освітнього процесу в Національному університеті «Одеська політехніка» 

(https://op.edu.ua/document/9419); процедури вибору дисциплін визначено в Положенні про 

порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів 

(https://op.edu.ua/document/3354), самостійна робота здобувачів забезпечується відповідно до 

Положення про робочу програму навчальної дисципліни (https://op.edu.ua/document/2549) та 

унормовується відповідно до Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти 

(https://op.edu.ua/document/2294). 

7. Ефективне управління освітнім процесом забезпечується за допомогою широко 

розвиненої інформаційної системи Університету (https://is.op.edu.ua). 

8. ОП розміщені в «Каталозі освітніх програм» (https://op.edu.ua/education/programs). 

Доступна інформація про всі ОП, ступені вищої освіти та кваліфікації. 

9. Перевірка на академічний плагіат відбувається у відповідності до «Порядку перевірки 

навчальних, кваліфікаційних, навчально-методичних та наукових робіт на унікальність та 

наявність академічного плагіату» (https://op.edu.ua/document/2754). 

10. Для осіб з особливими потребами створено групи психологічно-педагогічного 

супроводу інклюзивного навчання (https://op.edu.ua/document/2542). 

11. В Університеті діє Антикорупційна програма запобігання та виявлення корупції 

(https://op.edu.ua/document/8518). 
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