ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ (за наявності)
А. Рецензія:
Осмятченко В.О. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри
податкової політики Університету державної фіскальної служби України
Б. Відгуки представників професійних асоціацій:
Вовчук Наталія – офіційний представник Chartered Institute of Management
Accountants (CIMA)
В. Відгук представників ринку праці:
Поночовна М.А. – головний бухгалтер ТОВ «БФ ЕНД ГХ ТРЕВЕЛ РІТЕЙЛ
ЛТД»
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Прізвище, ім’я, по Найменування
Найменування
батькові керівника
посади
закладу, який
та членів
(для сумісників
закінчив викладач
проектної групи — місце основної
(рік закінчення,
роботи,
спеціальність,
найменування кваліфікація згідно з
посади)
документом про
вищу освіту)

Дорош
Ніна Іванівна

Професор

Тернопільський
фінансовоекономічний
інститут, 1975 р.;
спеціальність –
планування
промисловості;
кваліфікація –
економіст

Науковий ступінь,
Стаж
шифр і найменування
науковонаукової спеціальності, педагогічн
тема дисертації, вчене
ої та/або
звання, за якою
наукової
кафедрою
роботи
(спеціальністю)
присвоєно
Керівник проектної групи

Інформація про наукову
діяльність (основні публікації
за напрямом, науководослідна робота, участь у
конференціях і семінарах,
робота з аспірантами та
докторантами, керівництво
науковою роботою студентів)

Відомості про
підвищення
кваліфікації викладача
(найменування закладу,
вид документа, тема,
дата видачі)

Доктор економічних
наук, 071 Облік і
оподаткування
(08.06.04 –
бухгалтерський
облік, аналіз та
аудит),
«Методологічні та
організаційні
аспекти аудиту»
ДД № 003694 від
30.06.2004 р.
професор кафедри
обліку та аудиту,
12ПР №004489 від
22.12.2006 р.

Автор та співавтор 188
публікацій, з них 4
монографії та 2
підручними, брала участь
в роботі понад 75
міжнародних науковопрактичних конференціях.
Робота з аспірантами:
наукове керівництво
здобувачами, які одержали
документ про
присудження наукового
ступеня кандидата
економічних наук – 9 осіб.
Керівництво науковою
роботою студентів:
- переможці II етапу
Всеукраїнської
студентської олімпіади та
Всеукраїнського конкурсу
дипломних робіт зі

Удосконалення
професійних знань
аудиторів України:
Свідоцтва АПУ : №
127 від 25.01. 2018 р.
№ 354/2; № 800 від
26.06. 2018 р. № 362/2;
№ 2278 від 28.12. 2016
р. № 335; № 15 від
25.01. 2018 р. № 354/2;
№ 799 від 31.05. 2018
р. № 360/2; № 800 від
31.05. 2018 р. № 360/2.
"Продовження терміну
чинності сертифіката
аудитора до 22.07.
2023 р. рішенням АПУ
від 26.06. 2018 р. №
362/2.Тренінг для
викладачів ―Методи
вдосконалення
навчання для
акредитації на заліки
та підготовки
студентів ВНЗ для
подальшого складання
іспитів кваліфікації

44 роки

спеціальності «Облік і
аудит» – 10 осіб;
- робота у складі
журі II етапу Всеукраїнської
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Швець Віктор
Григорович

Професор

Київський інститут
народного
господарства імені
Д. С. Коротченка,
1971 р.;
Планування
сільського
господарства;
економіст

Члени проектної групи
Доктор економічних
46 років
наук, 08.00.10 –
статистика (за новим
переліком 051
«Економіка»),
диплом
ДН № 000756;
«Статистичне
дослідження
трудового потенціалу
України» (1993 р.)
Професор по кафедрі
обліку та аудиту,
атестат ПР АР

студентської олімпіади зі
спеціальності «Облік і
аудит» та Всеукраїнського
конкурсу наукових та
дипломних робіт за
спеціальністю «Облік і
аудит» протягом 2009-2016
рр.

АССА‖. Сертифікат
АССА 22.04.2016 р.
Навчальний курс
―Лекції з
міжнародного
податкового права‖,
організований
Громадською
організацією
―International Fiscal
Association Україна‖,
жовтень – грудень
2016 р. Сертифікат
ІФА Україна.Семінар
―Викладання МСФЗ на
базі концептуальних
основ‖ 18-19. 11. 2015
р, організованого
Світовим банком та
Фондом з МСФЗ.
Сертифікат CFRR та
IFRS. "

Автор та співавтор 212
публікацій, з них 201
наукового та 11 навчальнометодичного характеру,
брав участь в роботі
більше 34 міжнародних
науково-практичних
конференцій, семінарів.
Керівництво науковою
роботою студентів:
- член конкурсної комісії
при проведені
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових
робіт з бухгалтерського
обліку в 2012-2014 рр.

Основи нормативно правового забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів,
охорони праці та техніки
безпеки,
пожежної
безпеки,
цивільної
оборони,
обліку
матеріальних цінностей,
а також останніх змін
чинного законодавства у
цій сфері// Київський
національний
університет імені Тараса
Шевченка з 09 січня по
23 лютого 2018 року (
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№ 001321 від
05.05.1997 р.

Мельник Тетяна
Григорівна

доцент

Київський університет
імені Тараса
Шевченка; 1992 р.;
Спеціальність політична економія;
кваліфікація економіст, викладач
економічних
дисциплін;
Диплом УВ
№ 934129

Кандидат економічних
наук, 08.06.04 –
бухгалтерський облік,
аналіз та аудит ( за
новим переліком 071
«Облік і
оподаткування»);
Диплом ДК № 035988;
«Облік, аналіз та аудит
праці і її оплати»,
(2006 р.);
Доцент по кафедрі
обліку та аудиту,
атестат 12ДЦ
№ 022709, від
21.05.2009 р.

Шарманська
Валентина
Миколаївна

Доцент

Київський
державний
університет ім. Т.Г.
Шевченка,
1988 р.;
спеціальність –
політична

Кандидат
економічних наук,
051 Економіка
(08.00.01 - політична
економія),
«Формування
управління

Робота з аспірантами та
докторантами:
захистилось всього 33, з
них аспірантів 28,
докторантів – 4.
22 роки
Автор та співавтор 73
публікацій, з них 47
наукового та 16 навчальнометодичного характеру,
брала участь в роботі
більше 25 міжнародних
науково-практичних
конференцій, семінарів.
Керівництво науковою
роботою студентів:
- 2 переможці у
Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт
( 2012р., 2018р.);
1) - робота в журі студентських
олімпіад - І етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади кафедри обліку та
аудиту 2016, 2017рр.

27 років

Автор та співавтор 71
публікації, з них 40
наукового та 31
навчально-методичного
характеру, брала участь в
роботі 24 міжнародних
науково-практичних

сертифікат № 127-18 від
23.02.2018 року

1. Навчання за
Міжнародною програмою
ACCA DipIFR
за курсом «Міжнародні
стандарти фінансової
звітності», Свідоцтво №
160 від 20.05.2017
НМЦ ФПБА України.
2.
Тренінг
Актуальні
питання обліку за МСФЗ,
19 жовтня 2018 року//
УАРМБО та EY, м. Київ (
сертифікат № 18/1011– 6
год)
3.
Тренінг Актуальні
питання обліку за МСФЗ,
31 січня 2019 року//
УАРМБО та EY, м. Київ (
сертифікат № 1901/09– 6
год)
4.Тренінг
Міжнародні
стандарти
фінансової
звітності:
зміст
та
практичне
застосування
(IFRS 15, IAS 12), 31
травня
2019року//
УАРМБО та EY, м. Київ
(сертифікат № 0519/4)

УАРМБО 25 травня
2018 р. м. Київ
Реєстраційний № 18547
"Новації у сфері
бухгалтерського обліку,
фінансової звітності,
оподаткування та аудит
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економія;
кваліфікація –
економіст,
викладач з
політекономії

підприємством в
конференцій.
умовах становлення
ринкового
господарства
(політекономічний
аспект)» КН
№008561 від
27.04.1995 р.;
доцент кафедри
обліку та аудиту, ДЦ
№ 002098 від
05.06.2001 р.
При розробці проекту Програми враховані вимоги:
1)
Стандарту вищої освіти України спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем;
2)
професійного стандарту International Education Standards for Professional Accountants [Міжнародні стандарти професійної освіти
бухгалтерів]; International Federation of Accountants [Міжнародна федерація бухгалтерів], International Accounting Education Standards Board
(IAESB) [Рада з Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів], режим доступу: http://www.ifac.org/system/files/publications/exposuredrafts/iaesb-consultation-paper-principles-on-learning-outcomes.pdf;
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Облік, оподаткування та контроль»
зі спеціальності 071 Облік і оподаткування
Ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації

Мова(и) навчання і
оцінювання
Обсяг освітньої програми
Тип програми
Повна назва закладу вищої
освіти, а також
структурного підрозділу у
якому здійснюється
навчання

1 – Загальна інформація
Ступінь вищої освіти: Магістр
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Освітня програма: Облік, оподаткування та контроль
Кластери: Облік, оподаткування та контроль у
підприємництві та Облік, оподаткування та контроль у
фінансових установах та установах державного сектора
Degree: Master
Specialty: 071 Accounting and Taxation
Educational program: Accounting, Taxation and Control
Сlusters: Business Accounting, Taxation and Control and
Financial Companies and Public Sector Accounting, Taxation
and Control
Українська
Ukrainian
120 кредитів ECTS, 4 семестри
120 ECTS credits, 4 semestrs
освітньо-професійна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Україна
Економічний факультет
Kафедра обліку та аудиту
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukrainе
Faculty of Economics
Department of Accounting and Audit

Назва закладу вищої освіти
який бере участь у
забезпеченні програми

-

(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)

Офіційна назва освітньої
програми,
ступінь вищої освіти та
назва кваліфікації ВНЗпартнера мовою оригіналу

-

(заповнюється для програм
подвійного і спільного
дипломування)

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію серії НД № 1191450
від 11.09.2017 Відповідно до рішення ДАК від 25 травня 2012
р., протокол № 96 галузь знань (спеціальність) 07 Управління
та адміністрування, 071 Облік і оподаткування визнано
акредитованим за рівнем магістр до 01 липня 2022 р.
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Цикл/рівень програми
Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису
освітньої програми

НPK України – 8 рівень,
QF-LLL – 7 рівень,
FQ-EHEA – другий цикл
диплом бакалавра за спорідненими напрямами підготовки
заочна
5 років
http://econom.univ.kiev.ua/departments/ accounting-and-audit/

2 – Мета освітньої програми
Підготовка магістрів з обліку та оподаткування, які володіють
інноваційним способом мислення та компетентностями,
необхідними для ефективного управління обліковоаналітичними процесами на підприємствах, установах та
організаціях різних форм власності та здатні вирішувати
управлінські завдання.
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь Управління та адміністрування/ Облік і оподаткування/
Облік, оподаткування та контроль
знань / спеціальність /
спеціалізація програми)
Освітньо-професійна
Орієнтація освітньої
програми
Освіта за спеціальністю облік і оподаткування
Основний фокус освітньої
Ключові
слова:
методологія
наукових
досліджень,
програми та спеціалізації
стратегічний аналіз, аудит, оподаткування, фінансова
звітність, облікова політика, фінансовий облік, державний
аудит, види економічної діяльності, професійна етика
Програмою передбачено проходження науково-дослідної
Особливості програми
практики.
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Робота в будь-яких сферах економічної діяльності, на посадах
Придатність до
пов’язаних із обліком, аналізом, аудитом та оподаткуванням.
працевлаштування
Може займати робочі місця в приватних та державних
підприємствах, установах та організаціях.
Можливість навчання за програмою третього освітньоПодальше навчання
наукового рівня вищої освіти. Набуття додаткових
кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання здійснюється на основі студентоцентрованого
Викладання та навчання
підходу. Лекції, семінари, практичні заняття, лабораторні
роботи в малих групах (до 10 осіб), самостійна та
індивідуальна робота на основі підручників та конспектів,
опрацювання наукових та періодичних видань, консультації із
викладачами. Під час останнього року половина часу дається
на написання завершальної роботи (дипломної), яка також
презентується та обговорюється за участі викладачів та
одногрупників
Письмові, усні іспити та диференційовані заліки, письмові
Оцінювання
контрольні роботи, тестування, усні опитування, підготовка
Мета програми (з
врахуванням рівня
кваліфікації)
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Інтегральна
компетентність

Загальні компетентності
(ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (СК)

есе, одноосібних та групових проектів, презентацій, захист
науково-дослідної практики та кваліфікаційної роботи
магістра
6 – Програмні компетентності
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
Компетентності, визначені Стандартом вищої освіти
спеціальності:
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.
Компетентності, визначені Стандартом вищої освіти
спеціальності
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 з
вимогами 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.
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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.
Програмні результати
навчання

7 – Програмні результати навчання
ПРН01. Вміти розвивати та підвищувати свій
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного
бачення сучасних проблем економіки та управління.
ПРН02. 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.
ПРН03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і
письмово при обговоренні результатів досліджень та
інновацій.
ПРН04. Організовувати, розвивати, моделювати системи
обліку і координувати діяльність облікового персоналу з
урахуванням
потреб
менеджменту
суб’єктів
господарювання.
ПРН05.
Володіти
інноваційними
технологіями,
обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової
методики підготовки і надання облікової інформації для
потреб управління суб’єктом господарювання.
ПРН06. Визначати інформаційні потреби користувачів
облікової інформації в управлінні підприємством, надавати
консультації
управлінському
персоналу
суб’єкта
господарювання щодо облікової інформації.
ПРН07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і
форми управлінської та іншої звітності суб’єктів
господарювання.
ПРН08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на
підставі діючого податкового законодавства.
ПРН09.
Формувати
фінансову
звітність
за
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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.
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.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні
характеристики кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
Специфічні
характеристики
інформаційного та
12

навчально-методичного
забезпечення
9 – Академічна мобільність
Національна кредитна
мобільність
Міжнародна кредитна
мобільність
Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

-

На загальних умовах
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО - ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ
ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ
2.1 Перелік компонент ОП
Код н/д

1
ОК 1.1.
ОК 1.2.
ОК 1.3.
ОК 1.4.
ОК 1.5.
ОК 1.6.
ОК 1.7.
ОК 1.8.
ОК 1.9.
ОК 1.10.
ОК 1.11.
ОК 1.12.
ОК 1.13.

Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
кредитів
практики, кваліфікаційна робота)
2
3
1. Обов’язкові компоненти ОП
Актуальні проблеми обліку, оподаткування та
контролю
5
Професійна етика бухгалтерів та аудиторів
3
Електронний документообіг та підпис
6
Прикладна економетрика
5
Фінансовий менеджмент
6
Організація бухгалтерського обліку
5
Стратегічне управління
6
Судово-бухгалтерська експертиза
5
Управлінський облік бізнес-процесів
4
Антикризове управління
5
Стратегічний аналіз
6
Кваліфікаційна робота магістра
9

Переддипломна практика
Практикум «Організація обліку, оподаткування і
контролю суб`єктів господарювання»
ОК 1.15. Практикум «Консолідована фінансова звітність»
ОК 1.16. Аудит та підтвердження звітності
ОК 1.17 Трансфертне ціноутворення
Загальний обсяг обов'язкових компонент:

6

Форма
підсумкового
контролю
4

Іспит
Залік
Залік
Залік
Іспит
Іспит
Залік
Залік
Іспит
Залік
Іспит
Захист
Диференційов
аний залік

ОК 1.14.

5
4
6
4

Залік
Залік
Іспит
Залік
90

2. Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір блоками
Вибірковий блок складається з 5 вибіркових компонент загальним обсягом 30 кредитів,
вивчення яких завершується складанням двох іспитів та трьох заліків. Перелік дисциплін
оновлюється з урахуванням змін у ринковому середовищі України та світу, сучасних
наукових розробок в галузі управління та адміністрування під постійним моніторингом
ринку праці та з урахуванням зворотного зв’язку всіх стейкхолдерів освітнього процесу
ВБ 2.1 Кластер «Облік, оподаткування та контроль у підприємництві»
Включає дисципліни за вибором наступної тематики: Організація обліку на
підприємствах різних форм господарювання, Методи і моделі прийняття рішень
в обліку і аналізі, Корпоративна звітність, Дью Діллідженс, Тайм-менеджмент
ВБ 2.2 Кластер «Облік, оподаткування та контроль у фінансових установах та
установах державного сектора»
Включає дисципліни за вибором наступної тематики: Організація державного
аудиту і контролю, Адміністрування податків і зборів, Звітність у бюджетних
установах, Банківський комплаєнс, Поведінкова та експериментальна економіка
Загальний обсяг вибіркових компонент:
30
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
120
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Прикладна економетрика
Професійна етика бухгалтерів та
аудиторів

Професійна
підготовка знання та навички,
необхідні для
виконання
професійних робіт формування
професійних
компетенцій

Фінансовий менеджмент

Управлінський облік бізнес-процесів

Стратегічне управління

Практикум «Організація обліку,
оподаткування і контролю суб`єктів
господарювання»

Стратегічний аналіз

Фінансовий контроль та аудит

Аудит та підтвердження
звітності

Практикум «Консолідована
фінансова звітність»

Вибіркові дисципліни студента

Організація бухгалтерського обліку

Захист кваліфікаційної роботи магістра

обліку та оподаткуванні

Написання
кваліфікаційної роботи
магістра

Методологія наукових досліджень в

Переддипломна
практика

Антикризове управління
Фундаментальна
економічна
підготовка –
формування
світоглядних та
комунікативних
компетенцій

Навички самостійної
наукової діяльності

2.2 Структурно-логічна схема ОП
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «Облік, оподаткування та
контроль» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» здійснюється у формі
публічного захисту кваліфікаційної роботи магістра, на підставі якої видається
документ встановленого зразка про присудження ступеня магістра з обліку і
оподаткування за освітньою програмою «Облік, оподаткування та контроль». На
захисті кваліфікаційної роботи перевіряються вміння розв’язання складного
завдання або проблеми в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування, здійснювати публічні ділові комунікації на основі застосування
наукових методів досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування та імплементування їх у професійну діяльність (ПРН1, ПРН 8,
ПРН 19).
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МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ

1.

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Таблиця 4.1. Відповідність компетентностей обов’язкових дисциплін
ЗК
1
ОК 1.1.
ОК 1.2.
ОК 1.3.
ОК 1.4.
ОК 1.5.
ОК 1.6.
ОК 1.7.
ОК 1.8.
ОК 1.9.
ОК 1.10.
ОК 1.11.
ОК 1.12.
ОК 1.13.
ОК 1.14.
ОК 1.15.
ОК 1.16.
ОК 1.17.
ВБ. 2.1.
ВБ. 2.2.

ЗК
2

ЗК
3

+

ЗК
4

ЗК
5

+

+

ЗК
6

ЗК
8

+
+

+
+

ЗК
9

ЗК
10

ЗК
11

СК
1

+
+

+

+

+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

СК
6

СК
7

СК
8

СК
9

СК
10

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

СК
5

+

+

+

+
+
+

+

СК
4

+
+

+
+

СК
3

+

+
+

СК
2

+

+
+

ЗК
7

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+
+

+
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2. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Таблиця 5.1. Забезпечення програмних результатів навчання обов’язковими компонентами освітньої програми
ПРН
1
ОК 1.1.
ОК 1.2.
ОК 1.3.
ОК 1.4.
ОК 1.5.
ОК 1.6.
ОК 1.7.
ОК 1.8.
ОК 1.9.
ОК 1.10.
ОК 1.11.
ОК 1.12.
ОК 1.13.
ОК 1.14.
ОК 1.15.
ОК 1.16.
ОК 1.17.
ВБ 2.1.
ВБ 2.2.

ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН ПРН
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
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