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Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» 
 

1. Внесено НМК НМетАУ зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (протокол 
№   08/16-17   від «   3   »  квітня  2017 р.) 
2. Уведено вперше. 
 
 
Розробники освітньо-професійної програми: 
 
Король Григорета Олександрівна, кандидат економічних наук, професор, професор 
кафедри обліку і аудиту НМетАУ – гарант. 
Завгородня Олена Олександрівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
обліку і аудиту НМетАУ. 
Зелікман Владислав Давидович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри 
обліку і аудиту НМетАУ. 
Сокольська Рената Борисівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
обліку і аудиту НМетАУ. 
 
 
Узгоджено: 
Перший проректор НМетАУ, д.т.н., проф.  _____________________ В.П. Іващенко 
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Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь. 
Тривалість програми – 1 рік 5 місяців. 

Вищий навчальний заклад Національна металургійна академія України (НМетАУ) 
Ліцензія НРК України – 7 рівень; 

FQ-EHEA – другий цикл; 
EQF-LLL – 7 рівень. 

Акредитація Акредитується вперше 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 
Спеціалізація Облік і аудит 
Обмеження щодо форм навчання Без обмежень 
Освітня кваліфікація Магістр з обліку і оподаткування 
 
А Мета програми 
 Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, 

теоретичними знаннями, практичними та дослідницькими навичками, 
необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності з 
використанням сучасних технологій в обліку, аналізі, контролі, аудиті та 
оподаткуванні. Забезпечити набуття студентами компетентностей, необхідних для 
продовження освіти, професійної, наукової та викладацької діяльності. 

 
В Характеристика програми 
1 Предметна 

область, напрям 
- Об’єкт вивчення: теоретичні, методичні, організаційні  та 
практичні засади та сучасні проблеми здійснення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 
суб'єктів господарювання; 
- Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати 
складні спеціалізовані завдання, прикладні, наукові та 
педагогічні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування; 
- Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, 
теорії, сучасні концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування, спрямовані на забезпечення інформаційних 
запитів користувачів обліково-аналітичної інформації; 
- Методи, методики та технології: загальнонаукові та 
спеціальні методи і процедури організації та ведення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, наукових 
досліджень та педагогічної діяльності; 
- Інструментарій та обладнання: сучасні інформаційні 
системи і технології, стандартні та спеціальні галузеві 
програми, технології та методичний інструментарій обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, проведення 
наукових досліджень та педагогічної діяльності. 

2 Фокус програми: 
загальна/спеціальна 

Загальна програма здобуття повної вищої освіти у галузі 
знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» (спеціалізація «Облік і аудит»). 
Програма орієнтована на формування компетентностей, які 
забезпечують здатність розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання, практичні, наукові та педагогічні проблеми у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування в 
процесі професійної діяльності, що передбачає застосування 
теорій та методів економічної науки і характеризується 
комплексністю й невизначеністю умов. 
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3 Орієнтація 
програми 

Програма освітньо-професійна; орієнтується на сучасні 
дослідження в галузі економічних дисциплін, здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, 
проведення наукових досліджень та педагогічної діяльності. 

4 Особливості 
програми 

Програма передбачає поглиблення знань з обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування, використання їх у 
розв'язанні актуальних задач в сфері створення та удоскона-
лення інформаційно-аналітичного забезпечення управління 
суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності 

 
С Працевлаштування та придатність до подальшого навчання 
1 Працевлаштування Робочі місця: на державних і приватних підприємствах, які 

діють в усіх галузях економічної діяльності, в банківських та 
бюджетних установах, навчальних закладах та наукових 
установах. 

2 Продовження 
освіти 

Можливість продовжувати освіту в аспірантурі, а також 
підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову 
післядипломну освіту. 

 
D Стиль викладання 
1 Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Активні методи навчання. 
Елементи дистанційного (on-line, електронного) навчання. 
Лекції, лабораторні та практичні заняття, індивідуальні 
заняття, самостійна робота з методичним забезпеченням 
дисциплін та ініціативна самостійна робота, виконання 
курсових та індивідуальних робіт. Консультації. Практична 
підготовка студентів. Наукове керівництво, підтримка і 
консультування при підготовці кваліфікаційної роботи. 

2 Система 
оцінювання 

Поточний контроль; модульний контроль; семестровий 
(підсумковий) контроль; державна атестація випускників. 
Основними формами контролю є: контрольна робота; 
комплексна контрольна робота; захист модульного інди-
відуального завдання; захист курсової роботи; залік; 
екзамен; захист випускної кваліфікаційної роботи. 

 
E Програмні компетентності 
1 Інтегральна Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми та/або 

здійснювати інновації у сфері професійної діяльності з 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, у т.ч. в 
умовах невизначеності 

2 Загальні ЗК1. Здатність вчитися, розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний та професійний рівень, бути готовим до 
самостійного засвоєння та застосування набутих знань. 
ЗК2. Здатність вільно спілкуватися державною та 
іноземними мовами як усно, так і письмово, використовувати 
їх для підвищення свого професійного та особистісного рівня. 
ЗК3. Здатність проводити наукові дослідження з проблем 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, 
здійснювати аналітичну та інноваційну діяльність, 
презентувати результати проведених досліджень та 
використовувати їх в практиці господарювання. 
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ЗК4. Здатність працювати самостійно та в команді, 
використовувати креативні підходи до вирішення 
професійних задач та розширювати сферу своєї професійної 
діяльності, налагоджувати комунікаційні зв’язки та 
міжособистісну взаємодію. 
ЗК5. Здатність до розуміння об’єктивних тенденцій 
розвитку освіти, особливостей форм і методів навчання, що 
сприяють становленню особистості майбутнього фахівця з 
обліку і оподаткування, здійснювати педагогічну діяльність. 
ЗК6. Здатність бути критичним та самокритичним, нести 
відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-
управлінських рішень. 
ЗК7. Здатність використовувати інструментальні засоби 
отримання, передачі, зберігання та обробки обліково-
аналітичної інформації і сучасні інформаційні технології та 
застосовувати їх для вирішення поставлених завдань, 
виявлення проблем та прийняття рішень для їх розв’язання. 
ЗК8. Здатність до гнучкого мислення та компетентного 
застосування набутих знань в широкому діапазоні 
практичної роботи за фахом та повсякденному житті. 
ЗК9. Здатність забезпечувати безпечну діяльність, діяти на 
основі етичних міркувань (мотивів), прагнути до збереження 
навколишнього середовища. 

3 Фахові нормативні ФКН1. Здатність формувати та застосовувати систему 
обліково-аналітичної інформації з використанням сучасного 
технічного та методичного інструментарію для підтримки 
управлінських рішень з метою підвищення ефективності, 
результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 
ФКН2. Здатність організовувати облікову роботу на усіх 
стадіях здійснення облікового процесу, планувати та 
контролювати діяльність працівників облікового апарату. 
ФКН3. Здатність застосовувати знання права та податкового 
законодавства в практичній діяльності суб’єктів 
господарювання, використовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи для організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 
ФКН4. Здатність організовувати складання усіх видів 
звітності суб’єктів господарської діяльності, вміти 
формувати, інтерпретувати та оприлюднювати фінансову 
звітність за міжнародними стандартами. 
ФКН5. Здатність використовувати математичний 
інструментарій для дослідження економічних процесів, 
розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних 
завдань у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування з метою прийняття рішень в умовах 
невизначеності та ризику. 
ФКН6. Здатність планувати, організовувати та здійснювати 
аудиторську діяльність на усіх стадіях аудиторського 
процесу, використовувати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 
процесі практичної діяльності. 
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ФКН7. Здатність удосконалювати методики та впроваджу-
вати сучасні методи обліку, аналізу, аудиту і оподаткування, 
організувати відображення відомостей про господарські 
операції у фінансовому та управлінському обліку, їх систе-
матизацію, узагальнення у звітності та інтерпретацію для 
забезпечення ефективного управління діяльністю суб’єктів 
господарювання у відповідності зі стратегічними цілями. 
ФКН8. Здатність організовувати та здійснювати контроль 
господарської діяльності як функцію управління 
підприємством з метою забезпечення його ефективного 
функціонування, оцінки результатів роботи, виконання 
планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, 
збереження ресурсів, підвищення відповідальності. 
ФКН9. Здатність надавати консультації з питань обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування власникам 
суб’єктів господарської діяльності, менеджерам та іншим 
користувачам облікової інформації. 
ФКН10. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки, 
здійснювати підбір та критичний огляд літературних джерел 
інформації, узагальнювати результати наукових досліджень та 
впроваджувати їх у практику господарювання з метою 
вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 
практики обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування. 

4 Фахові додаткові ФКД1. Здатність використовувати сучасні методи 
стратегічного аналізу та економічної діагностики 
господарської діяльності суб’єктів господарської діяльності. 
ФКД2. Здатність організовувати та здійснювати обліково-
аналітичну діяльність з урахуванням процесів глобалізації та 
інтернаціоналізації бізнесу. 
ФКД3. Здатність враховувати особливості характеристик 
суб’єктів господарської діяльності при організації та 
здійсненні обліку і розрахунків з оподаткування. 

 
F Програмні результати навчання 

 РН1. Знати основні правові та нормативні положення про організацію охорони 
праці на підприємстві, причини та методи профілактики травматизму та 
профзахворюваності, виробничої санітарії, електро- та пожежної безпеки. 

 РН2. Знати сучасні форми міжнародних економічних відносин та механізми їх 
реалізації в умовах глобалізації, вміти аналізувати глобальні тенденції 
соціально-економічного розвитку та обговорювати їх іноземною мовою. 

 РН3. Усвідомлювати складний комплексний характер управлінських рішень, 
вміти самостійно виявляти та аналізувати актуальні проблеми функціонування 
та розвитку підприємств з позицій соціальної відповідальності, 
використовуючи загальноприйняті норми поведінки і моралі. 

 РН4. Знати та вміти використовувати аналітичний та методичний інструментарій 
розробки, аналізу й обґрунтування ефективних управлінських рішень щодо 
інноваційної діяльності в умовах невизначеності. 

 РН5. Знати податкове законодавство, теорію, методологію, практику 
формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб 
управління підприємством, порядок формування бухгалтерської та податкової 
звітності для цілей управління підприємством, надавати консультації 
управлінському персоналу суб’єктів господарювання щодо проблем обліку. 
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 РН6. Вміти організовувати формування облікової інформації за стадіями 
облікового процесу, визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, розробляти внутрішньофірмові 
стандарти і формувати управлінську бухгалтерську звітність. 

 РН7. Знати наукові основи та принципи стратегічного аналізу, організаційне, 
методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення, вміти вибирати і 
застосовувати методи і прийоми стратегічного аналізу для вирішення 
аналітичних завдань та їх автоматизації, розподіляти та оптимізувати 
аналітичну роботу і застосовувати її результати у стратегічному менеджменті. 

 РН8. Знати зміст та вимоги до інформаційного забезпечення аудиту, 
комп’ютерні технології обробки інформації та їх використання в аудиті, вміти 
складати алгоритм аудиторської перевірки та використовувати спеціальні 
комп’ютерні програми для контролю та тестування. 

 РН9. Знати послідовність та порядок організації бухгалтерських облікових 
процедур, вміти формувати бухгалтерський обліковий апарат та 
організовувати його роботу, організовувати документообіг бухгалтерських 
облікових операцій. 

 РН10. Знати мету, зміст і основні принципи обліку і аналізу зовнішньоекономічної 
діяльності, правові основи складання зовнішньоекономічного контракту та 
основні положення обліку операцій з іноземною валютою, експортно-
імпортних операцій та ін., вміти обговорювати їх, у т.ч. іноземною мовою. 

РН11. Вміти складати зовнішньоекономічний контракт та облікову картку до 
нього, вести облік курсових різниць, операцій з придбання та продажу 
іноземної валюти та експортно-імпортних операцій, виконувати оцінку 
ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аналізувати 
контракти, складені іноземною мовою. 

 РН12. Розуміти організаційне, методичне, інформаційне та ресурсне забезпечення 
економічної діагностики, вміти вибирати, удосконалювати та застосовувати 
методи економічної діагностики, обґрунтовувати форми її організації, 
оптимізувати розподіл діагностичних конкретних функцій між виконавцями, 
визначати і прогнозувати фінансові результати та фінансовий стан роботи 
суб’єкта господарювання. 

 РН13. Знати законодавчі акти та нормативно-інструктивні документи, що 
регламентують здійснення обліку та аудиту інвестиційної та інноваційної 
діяльності, вміти вести облік відповідних господарських процесів, 
організовувати, планувати та здійснювати аудиторську перевірку інвестиційної 
та інноваційної діяльності підприємства. 

 РН14. Розуміти сутність та значення облікової політики, її види, склад та основні 
елементи, знати організаційні аспекти та методологічні питання облікової 
політики, вміти визначати елементи облікової політики та формувати наказ 
про облікову політику підприємства. 

 РН15. Знати теоретичні засади ведення обліку, методики і техніки складання 
звітності підприємств за міжнародними стандартами, вміти складати та 
розуміти складені іноземною мовою основні форми звітності підприємства за 
міжнародними стандартами. 

 РН16. Знати загальні основи, форми і методи державного фінансового контролю, 
об’єкти, принципи, основні напрями та принципи документування контрольно-
ревізійних перевірок, вміти організовувати контрольно-ревізійну роботу на 
підприємстві. 

 РН17. Знати теоретичні засади складання консолідованої звітності, законодавчі 
акти та нормативно-інструктивні документи, що регламентують консолідацію 
звітності, вміти складати форми консолідованої звітності підприємства. 
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 РН18. Знати теоретичні основи стратегічного управлінського обліку, 
організаційне, методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення 
і принципи, вміти визначати інформаційні потреби користувачів 
інформації стратегічного управлінського обліку, розробляти внутрішньо-
фірмові стандарти і форми звітності за результатами стратегічного 
управлінського обліку, здійснювати її підготовку та застосовувати у 
стратегічному управлінні. 

 РН19. Знати загальні основи управлінського контролю, його форми, методи, 
предмет, об’єкти, основні напрями та принципи, вміти організовувати 
внутрішній контроль на підприємстві, складати план і програму проведення 
заходів внутрішнього контролю, застосовувати методи внутрішнього 
контролю до конкретних об’єктів перевірки. 

 РН20. Знати методи і технології бухгалтерського та податкового обліку на 
підприємствах малого бізнесу, вміти формувати їх облікову політику, 
документально оформляти господарські операції, складати фінансову та 
податкову звітність. 

 РН21. Знати форми, методи і засоби обробки інформації на підприємствах, 
інформаційні системи та технології в обліку, аналізі, контролі, аудиті та 
оподаткуванні, вміти використовувати в бухгалтерському обліку та в 
управлінні новітні інформаційні системи та технології. 

 РН22. Знати історію створення академічних інституцій, послідовність етапів 
наукового дослідження, теоретичні основи створення наукового продукту, 
розуміти сутність сучасних проблем методології науки, закони та їхню роль у 
науковому дослідженні, методи аналізу і побудови наукових теорій у 
економічних науках та методичні прийоми їх викладання. 

РН23. Знати основи моделювання економічних систем і процесів, методи 
інформаційно-економічного обґрунтування прийняття управлінських рішень, 
технології наукової творчості в інформаційній економіці, організацію і 
планування науково-дослідної роботи, вміти розробляти стратегію й тактику в 
наукових дослідженнях, використовувати інтернет-простір та інтернет-ресурси 
для наукової та педагогічної діяльності. 

 РН24. Знати інструментарій та вміти розв’язувати прикладні задачі моделювання 
та аналізу соціально-економічних систем та процесів з використанням теорії 
випадкових процесів, нечіткої логіки, мережевого управління та застосуванням 
комп’ютерних технологій. 

 РН25. Знати властивості біосфери і принципи її розвитку, розуміти глобальні 
проблеми сучасної цивілізації та вплив промисловості на економічну, 
екологічну та соціальну систему, нормативно-правову базу з питань 
промислового, економічного, екологічного та соціального розвитку держави, 
основні поняття і принципи концепції сталого розвитку суспільства, 
індикатори сталого розвитку суспільства. 

 РН26. Розуміти міжнародні стратегії бізнесу та концептуальні питання їх 
розробки, знати принципи, основні форми і способи інтернаціоналізації 
бізнесу в умовах глобалізації, вміти розробляти стратегії економічного 
розвитку, виходу та закріплення на зарубіжних ринках, знати методи оцінки і 
вибору прийнятної бізнес-стратегії. 

 
G Академічна мобільність 
1 Міжнародна 

кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НМетАУ та вищими 
навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів. 
Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок 
участі у програмах проекту Еrasmus+  і Tempus. 
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2 Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між НМетАУ та вищими 
навчальними закладами України. 
Індивідуальна академічна мобільність на основі кредитно-
модульної системи організації навчання. 

3 Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах 
та засвоєнні дисциплін, передбачених навчальним планом. 
Викладання українською, російською або англійською мовою. 

 
H Основні компоненти освітньо-професійної програми 

 

Перелік компонент освітньої програми 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми 
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 
контролю 

 Обов’язкові компоненти   
ОК 1 Цивільний захист та охорона праці в галузі 3 Диф.залік 
ОК 2 Глобальна економіка 4 Диф.залік 
ОК 3 Соціальна відповідальність 4 Диф.залік 
ОК 4 Інноваційний розвиток 4 Диф.залік 
ОК 5 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 4 Диф.залік 
ОК 6 Стратегічний аналіз 4 Диф.залік 
ОК 7 Комп'ютерний аудит 4 Диф.залік 
ОК 8 Комп'ютерний аудит (курсова робота) 1 Диф.залік 
ОК 9 Організація бухгалтерського обліку   4 Диф.залік 
ОК 10 Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 4 Диф.залік 
ОК 11 Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності 

(курсова робота) 
1 Диф.залік 

ОК 12 Переддипломна практика 6 Залік 
ОК 13 Підготовка та захист магістерської дипломної роботи 24 Диф.залік 
Загальний обсяг обов’язкових компонент 67  

 Вибіркові компоненти*   
ВК 1 Економічна діагностика 3 Диф.залік 
ВК 2 Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності 3 Диф.залік 
ВК 3 Облікова політика підприємства 3 Диф.залік 
ВК 4 Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 4 Диф.залік 
ВК 5 Організація контрольно-ревізійної роботи 4 Диф.залік 
ВК 6 Консолідація фінансової звітності  4 Диф.залік 
ВК 7 Стратегічний управлінський облік 3 Диф.залік 
ВК 8 Управлінський контроль 3 Диф.залік 
ВК 9 Облік на підприємствах малого бізнесу 4 Диф.залік 
ВК 10 Інформаційні технології в обліку 3 Диф.залік 
ВК 11 Методологія наукових досліджень в інформаційній 

економіці 
3 

Диф.залік 

ВК 12 Моделювання в управлінні соціально-економічними 
системами 

3 
Диф.залік 

ВК 13 Сталий розвиток в промисловості 3 Диф.залік 
ВК 14 Міжнародні стратегії економічного розвитку 3 Диф.залік 
Загальний обсяг вибіркових компонент* 23  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

*  студент має обрати 7 дисциплін загальним обсягом 23 кредити 
(25,6% від загального обсягу освітньої програми) 
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Структурно-логічна схема освітньої програми 

Години 
на 

тиждень 

Чверті (по 8 тижнів) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Бухгалтерський облік 
в управлінні підприємством 

Стратегічний аналіз 

П     

2 Е     

3 Р     

4 Е     

5 Методологія 
наукових 

досліджень в 
інформаційній 

економіці 
--------------- 
Сталий 

розвиток в 
промисловості 

Цивільний 
захист та 
охорона 
праці 

в галузі 

Соціальна 
відпові-
дальність 

Інноваційний 
розвиток 

Д     

6 Д     

7 И     

8 П     

9 

Облік і аналіз ЗЕД 
Глобальна 
економіка 

Облік і 
фінансова 
звітність за 

міжнародними 
стандартами 

--------------- 
Організація 
контрольно-
ревізійної 
роботи 

Л     

10 О  ПІДГОТОВКА  

11 М  ТА ЗАХИСТ 

12 Н  МАГІСТЕРСЬКОЇ 

13 
Моделювання 
в управлінні 
соціально- 

економічними 
системами 
--------------- 
Міжнародні 
стратегії 

економічного 
розвитку 

 
Організація 

бухгалтерського обліку 

А  ДИПЛОМНОЇ 

14    РОБОТИ 

15    П     

16  Облік на підприємствах 
малого бізнесу 

----------------------------------- 
Консолідація 

фінансової звітності 

Р     

17 
Облікова   А     

18 політика підприємства 
----------------------------------- 
Інформаційні технології 

в обліку 

К     

19 

Комп'ютерний аудит 

Т     

20 

Економічна 
діагностика 
--------------- 

Стратегічний 
управлінський 

облік 

Облік і аудит 
інвестиційної 

та 
інноваційної 
діяльності 
--------------- 

Управлінський 
контроль 

И     

21 К     

22 А     

23           

24           
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Матриця зв’язку між навчальними дисциплінами, результатами навчання та компетентностями в освітній програмі 
    Компетентності  

Результати навчання  

Ін
те
гр
ал

ьн
а Загальні нормативні Фахові нормативні Фахові 

додаткові 
за навчальними дисциплінами  

ЗК
1 

ЗК
2 

ЗК
3 

ЗК
4 

ЗК
5 

ЗК
6 

ЗК
7 

ЗК
8 

ЗК
9 

Ф
К
Н

1 

Ф
К
Н

2 

Ф
К
Н

3 

Ф
К
Н

4 

Ф
К
Н

5 

Ф
К
Н

6 

Ф
К
Н

7 

Ф
К
Н

8 

Ф
К
Н

9 

Ф
К
Н

10
 

Ф
К
Д

1 

Ф
К
Д

2 

Ф
К
Д

3 

Цивільний захист та охорона праці в галузі РН1 +         +              
Глобальна економіка РН2 +  +           +        +  
Соціальна відповідальність РН3 + +   +  +  +    +           
Інноваційний розвиток РН4 +   +               +     
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством РН5 +          +  +      +    + 

РН6 +       +    + +    +  +     
Стратегічний аналіз РН7 +       +       +      +   
Комп'ютерний аудит РН8 +       +        +        
Організація бухгалтерського обліку РН9 +       +     +          + 
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності РН10 +  +          +         +  

РН11 +  +  +       + +         +  
Економічна діагностика РН12 +       +     +  +   +   +   
Облік і аудит інвестиційної та інноваційної діяльності РН13 +   +                    
Облікова політика підприємства РН14 +       +     +          + 
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами РН15 +             +        +  
Організація контрольно-ревізійної роботи РН16 +   +            + + +      
Консолідація фінансової звітності РН17 +             +          
Стратегічний управлінський облік РН18 +          +   +   + + +     
Управлінський контроль РН19 +          +      + +      
Облік на підприємствах малого бізнесу РН20 +             +         + 
Інформаційні технології в обліку РН21 +   +    +   +             
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці  РН22 +     +              +    

РН23 +     +              +    
Моделювання в управлінні соціально-економічними системами РН24 +     +              +    
Сталий розвиток в промисловості РН25 +     +    +          +  +  
Міжнародні стратегії економічного розвитку РН26 +                   +  +  
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І Атестація  випускників 
1 Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

випускної роботи. 
2 Вимоги Випускна робота має бути самостійним розгорнутим 

науково-практичним або науково-методичним 
дослідженням, що пропонує розв’язання актуального 
завдання в обраній галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування або на межі кількох галузей, результати 
якого становлять певний внесок у вирішенні актуальних 
завдань відповідної галузі (галузей). Вона повинна містити 
висунуті магістрантом обґрунтовані теоретичні та практичні 
результати, характеризуватися єдністю змісту і свідчити про 
особистий внесок магістранта у розв’язок певної проблеми. 
Основний текст роботи повинен бути оформлений 
відповідно до вимог, установлених НМетАУ. 
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1. Закон «Про вищу освіту». – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18. 
2. НРК. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 
3. Перелік галузей знань і спеціальностей. – Режим доступу: 
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