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1. Профіль освітньо-професійної програми 
 

Розділ 1. Загальна інформація 

1.1. 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 
структурного підрозділу 

 

Національний авіаційний університет 

Факультет економіки та бізнес – адміністрування  

Кафедра  обліку та аудиту 

1.2.  

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Освітній ступінь «Магістр» 

Магістр обліку і оподаткування 

1.3.  
Офіційна назва освітньо-

професійної програми  

 «Облік і аудит»  

1.4.  

Тип диплому та обсяг  
освітньо-професійної 
програми 

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін 

навчання 1 рік 4 місяців 

1.5. 

Акредитаційна 
інституція 

Сертифікат серія УД №11005800 від 6.11.2018р. 

Акредитаційна комісії  
Міністерство освіти і науки України 

1.6 Період акредитації З 12.11.2018 по 01.07.2023р. 

1.7. 
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень; FQ-EHEA – другий цикл; ЕQF-

LLL – 7 рівень 

1.8. Передумови Вища освіта зі ступенем бакалавра  

1.9. 
Форма навчання Інституційна з елементами дистанційної: очна (денна), 

заочна. 
1.10. Мова(и) викладання Українська 

1.11. 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 

опису  ОПП 

http://nau.edu.ua/ 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-finansiv-obliku-i-

auditu 

Розділ 2.  Ціль освітньо-професійної програми 

2.1. 

Відповідно до місії та стратегії НАУ ціль ОП «Облік і оподаткування» полягає у 

підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних на національному та 

міжнародному ринках праці фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і 
проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми 

3.1 

Предметна область 

(Об’єкт діяльності, 
теоретичний зміст) 

Об’єкт діяльності: організаційна, управлінська, 
економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, 
експертна діяльність підприємств у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування.  

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 
теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

3.2. 

Орієнтація  освітньо-

професійної  програми 

Освітньо-професійна, орієнтація на дослідження в сфері 
обліку і аудиту, оподаткування суб’єктів господарювання; 

враховує специфіку роботи організацій, установ та 
підприємств у сучасних умовах сталого розвитку 

економіки, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках 



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.04 – 04 - 2021 

стор. 5 з 18 

 

 

яких студент визначає професійну та наукову кар’єру. 

3.3. 

Основний фокус  
освітньо-професійної  
програми та 
спеціалізації  

Підготовка фахівців в сфері обліку, аудиту і 
оподаткування. 

Акцент робиться на адаптації та впровадженні в 

професійну діяльність знань, аналітичних, 

комунікативних, організаторських, підприємницьких 

навичок інтегративного вирішення завдань з організації та 
методики бухгалтерського, податкового обліку у сфері 
бізнесу та держави. 

Ключові слова: облік, аналіз, аудит, оподаткування, 

фінансова звітність. 

3.4. 

Особливості освітньо-

професійної  програми  

Програма реалізує поглиблення рівня знань і навичок з 
бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування 

результатів діяльності підприємств чи організацій. 

Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку сучасних 

фінансових менеджерів, головних бухгалтерів, 

бухгалтерів-аналітиків, підприємців, ініціативних та 
здатних до швидкої адаптації до вимог сучасного бізнес-
середовища. Враховує діючі вимоги до вирішення 

практичних питань шляхом ув'язки програми підготовки з 
сучасними всесвітньо відомими сертифікаційними 

програмами бухгалтерів (АССА, САР). Формує фахівців з  
бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 
застосовувати існуючі методи відображення 

господарських операцій в обліковій системі, але й 

створювати умови для формування якісної інформації для 

цілей складання фінансової, податкової і управлінської 
звітності на базі сучасних досягнень. 

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

4.1. 

Придатність до 

працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах, організаціях, 

установах будь-якої організаційно-правової форми.  

Випускники підготовлені до роботи на підприємствах, 

організаціях, установах будь-якої організаційно-правової 
форми у сфері обліку, аудиту та оподаткування 

4.2. 

Подальше навчання 

 

Програма орієнтована на продовження освіти й отримання 

вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів, що 

відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної 
рамки кваліфікацій, з присудженням першого наукового 

ступеня третього рівня вищої освіти – доктора філософії; 
набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної 
освіти . 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 



 

Система менеджменту якості 
ОСВІІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Шифр 

документа 

СМЯ НАУ ОПП 

  

11.01.04 – 04 - 2021 

стор. 6 з 18 

 

 

5.1. 

Викладання та 
навчання (методи, 

методики, технології, 
інструменти та 
обладнання) 

 

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.  

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. 

5.2. 

Оцінювання Тестування, опитування, дискусії, презентації, модульні 
контрольні роботи, звіти про проходження науково-

дослідної та переддипломної практик, захист курсових 

робіт, письмові екзамени, захист кваліфікаційної роботи. 

Розділ 6. Програмні компетентності 

6.1. 

Інтегральні 
компетентності (ІК) 

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. 

6.2. 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному 

рівні.  
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел.  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  
ЗК09. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності.  
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт.  

6.3. 
Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

Додаток 1 

Розділ 7. Програмні результати навчання 
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7.1. 

Програмні результати 

навчання (ПР) 

Додаток 2 

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 

8.1. 

Кадрове забезпечення Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним вимогам. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні 
працівники з науковими ступенями та/або вченими 

званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які 
мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи. 

8.2. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Навчальні аудиторії; комп’ютерні класи; навчально-

наукова лабораторія «Систем комп’ютеризованого обліку 

та фінансової звітності»; точки бездротового доступу до 

мережі Інтернет; мультимедійне обладнання. 

Усі приміщення відповідають будівельним та санітарним 

нормам, гуртожитками забезпечені усі потребуючі, наявна 
соціальна інфраструктура включає спортивний комплекс, 
пункти харчування, центр творчості, медпункт і базу 

відпочинку. 

8.3 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Офіційний сайт НАУ: http://nau.edu.ua/; репозитарій НАУ: 

www.er.nau.edu.ua;  

офіційний сайт кафедри: 

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-finansiv-obliku-i-auditu; 

точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 
необмежений доступ до мережі Інтернет; наукова 
бібліотека, читальні зали; навчальні і робочі плани; 

навчально-методичні комплекси дисциплін; навчальні та 
робочі програми дисциплін; дидактичні матеріали для 

самостійної та індивідуальної роботи студентів з 
дисциплін; - програми практик; методичні вказівки щодо 

виконання курсових проектів (робіт), дипломних проектів 

(робіт); критерії оцінювання рівня підготовки; пакети 

комплексних контрольних робіт. 
Розділ 9. Академічна мобільність 

9.1. 

Національна кредитна 
мобільність 

Національна кредитна мобільність реалізується  

на основі двосторонніх договорів між Національним 

авіаційним університетом  та університетами України. 

9.2. 
Міжнародна кредитна 
мобільність 

Стажування за кордоном в рамках програми мобільності 
Erasmus+. 

9.3. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Створені умови щодо можливості підготовки іноземних 

здобувачів вищої освіти на основі договорів між 

Національним авіаційним університетом та іноземними  

здобувачів вищої освіти. 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 
2.1. Перелік компонент  

 

Код н/д 

Компоненти освітньо-професійної 
програми (навчальні дисципліни, 

курсові проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумкового  

контролю 

Семестр 

1 2 3 4 5 

Обов’язкові компоненти  

ОК1 Ділова іноземна мова 3,5 Екзамен 1 

ОК2 
Соціально-етичні засади обліку і  
оподаткування 

3,5 Екзамен 2 

ОК3 
Методологія прикладних досліджень 

обліку і оподаткування 
3,5 Екзамен 1 

ОК4 Організація бухгалтерського обліку 4,0 Екзамен 1 

ОК5 Адміністрування податків 3,5 
Диференційований 

 залік 
1 

ОК6 Організація і методика аудиту 3,5 
Диференційований 

залік 
1 

ОК7 
Міжнародні стандарти фінансової 
звітності 

6,0 Екзамен 2 

ОК8 Фінансовий аналіз 7,0 Екзамен 2 

ОК9 
Науково-дослідна практика у сфері 
обліку і аудиту 

4,5 
Диференційований 

залік 
2 

ОК10 Переддипломна практика 6,0 
Диференційований 

залік 
3 

0К11  Кваліфікаційна робота 21,0 захист 3 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 66,0  

Вибіркові компоненти 

ВК1 Дисципліна 1  
Диференційований 

залік 
 

ВК2 Дисципліна 2  
Диференційований 

залік 
 

….. …..    

ВКn Дисципліна n  
Диференційований 

залік 
 

Загальний обсяг вибіркових компонент 24,0   

Загальний обсяг освітньо-професійної 
програми  

90,0   
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*Реалізація права здобувача вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та 
створення індивідуальної траєкторії регламентується Законом України «Про вищу освіту» та 

внутрішніми нормативними документами НАУ. 
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2.2. Структурно-логічна схема ОПП 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації здобувачів вищої освіти  

 

Атестація здійснюється у формі публічного  

захисту кваліфікаційної роботи  

Вимоги до кваліфікаційної роботи  

 

Кваліфікаційна робота магістра передбачає 
розв’язання складного завдання або проблеми 

в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та/або оподаткування.  

Кваліфікаційна робота не повинна містити 

плагіату, фабрикації та фальсифікації. 
Кваліфікаційна робота має бути розміщена на 
сайті закладу вищої освіти або його 

структурного підрозділу, або у репозитарії 
закладу вищої освіти. 

Вимоги до публічного захисту  Захист кваліфікаційної роботи відбувається 

прилюдно на засіданні Екзаменаційної комісії 
з держаної атестації здобувачів вищої освіти. 
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

 компонентам освітньо-професійної програми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 

ЗК 1   • •       •    
ЗК 2 •              
ЗК 3        • • • •    
ЗК 4   •      • •     
ЗК 5   •        •    
ЗК 6   • • • •  • • • •    
ЗК 7 •      •        
ЗК 8 •              
ЗК 9  •             
ЗК 10  •             
ЗК 11    • • •         
ІК • • • • • • • • • • •    

СК 1  •      •       
СК 2    •     •      
СК 3    • •      •    
СК 4       •        
СК 5        •   •    
СК 6 •     •     •    
СК 7   • •  •  • • •     
СК 8  •  • •          
СК 9  •   • •         
СК 10   •      • • •    
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПР)  

відповідними компонентами освітньо-професійної програми 
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Додаток 1 

 

 

Перелік спеціальних (фахових) компетентностей  

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

Шифр Компетентність 

СК01 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. 

СК02 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності до вимог законодавства та менеджменту 

підприємства. 
СК03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

СК04 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в 

умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації. 
СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 
професійної етики в процесі практичної діяльності. 

СК07 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 
оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 
суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

СК09 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. 
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Додаток 2 

 

Перелік програмних результатів навчання зі спеціальності  
071 «Облік і оподаткування» 

 

Шифр Програмні результати навчання 

ПР01 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР02 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.  

ПР03 Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при обговоренні 
результатів досліджень та інновацій. 

ПР04 Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту 

суб’єктів господарювання. 

ПР05 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати 

застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР06 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 
ПР07 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої 

звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 
господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР09 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

ПР11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи 

контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та 
органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики. 
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ПР14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

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

управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
ПР15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та 
господарську практику. 

ПР16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами. 

ПР17 Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ПР18 Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями. 

ПР19 Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





РЕЦЕНЗІЯ 
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподатку-
вання», розроблену у Національному авіаційному університеті 

 
Мій стаж роботи в бухгалтерії становить понад два десятиліття. Слід відмі-

тити, що мої колеги отримали бухгалтерську освіту в різних закладах, але при 
цьому їх об'єднують стереотипи щодо обраної спеціальності. Стереотип перший 
– «Облік і оподаткування» вважають чи не найбільш консервативнішою спеціа-
льністю економіко-управлінського профілю. Стереотип другий – одночасно ця 
спеціальність є найбільш прикладною, оскільки вимагає суворої відповідності 
положенням інструкцій, затверджених на державному рівні. На мій розсуд, роз-
робникам освітньо-професійної програми «Облік і аудит» (Програма), цілком 
ймовірно, вдалося подолати консерватизм і уникнути зайвої утилітарності.  

У якості аргументу слід навести обов’язкову компоненту «Міжнародні ста-
ндарти фінансової звітності», орієнтовану на інтеграційні процеси, та компоне-
нту «Соціально-етичні основи обліку і оподаткування», орієнтовану  на спря-
ження громадських і особистих інтересів. Ці та інші як обов'язкові, так і вибір-
кові компоненти наочно демонструють різноманіття знань, умінь і навичок. 
представлених у Програмі, долаючи тим самим стереотип консерватизму. 

У свою чергу, обов’язкова компонента «Методологія прикладних дослі-
джень обліку і оподаткування» передбачає наявність сміливих наукових ідей у 
цій сфері знань. Отже, розробники Програми підвищили привабливість спеціа-
льності 071 «Облік і оподаткування» для широких верст населення.  

Суттєвою позитивною рисою Програми є її універсальність щодо вихідних 
для магістратури знань, умінь і навичок. Розробники врахували обставину, що в 
магістратуру приходять особи які не мають диплом бакалаврату за спеціальністю 
071 «Облік і оподаткування». Тому серед обов'язкових компонент з’явилися ди-
сциплін: «Організація бухгалтерського обліку», яка дає комплексне уявлення про 
систему облік; «Адміністрування податків», яка заповнює прогалину в сфері 
оподаткування; «Організація і методика аудиту» – в сфері аудиту. Знайомство з 
робочими програмами цих дисциплін дозволяє стверджувати, що розробники ви-
користали системний підхід, який інтегрує знання в одне ціле. 

Вищенаведене доводить, що ОПП «Облік і аудит» другого (магістерського 
рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» дозволяє здій-
снювати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати скла-
дні завдання у сфері обліку, аудиту і оподаткування. 

 
Головний бухгалтер ТОВ «Музенідіс Тревел Дніпро»,  
Представництво Авіакомпанії Ellinair в Україні 

                                                                                                   Н.М. Медведкова 


