ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗОВНІШНЮ АПРОБАЦІЮ
А. Рецензія:
Шигун М.М. – д.е.н., професор, завідувач кафедри кафедра обліку та
оподаткування Київського національного економічного університету імені
Вадима Гетьмана
Б. Відгуки представників професійних асоціацій:
Легка В.Г. – виконавчий директор Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів
України
Kim Gilchrist – new Accreditations Officer АССА (Assosiation of Chartred Certified
Accountants)
Huma Yousaf – specialist, Higher Education Partnerships – Management Accounting
СІМА (Chartered Institute of Management Accountants)
В. Відгук представників ринку праці:
Боярчук В.А. – член АССА (Assosiation of Chartred Certified Accountants),
Великобританія, провідний експерт з аудиту в ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські
послуги»
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ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
Найменування
Найменування
посади
закладу, який
Науковий ступінь,
Стаж
Прізвище, ім’я, (для суміс- закінчив викладач
шифр і найменування наукової
науковопо батькові
ників —
(рік закінчення,
спеціальності, тема дисертації, педагогічної
керівника та
місце
спеціальність,
вчене звання, за якою
та/або
членів проектної основної
кваліфікація
кафедрою (спеціальністю)
наукової
групи
роботи,
згідно з
присвоєно
роботи
наймену- документом про
вання
вищу освіту)
посади)
Керівник проектної групи
доцент Донецький
Кандидат економічних наук,
19 років
Мисака Ганна
державний
071 Облік і оподаткування
Вікторівна
комерційний
(08.06.04 – бухгалтерський
інститут,
облік, аналіз та аудит) «Облік
1998р.;
та аналіз витрат обігу на
спеціальність –
підприємствах роздрібної
облік і аудит;
торгівлі: організація та
кваліфікація –
методологія»
економіст
ДК № 025114 від 16.09.2004 р;
доцент кафедри обліку та
аудиту, 12ДЦ № 019635,
03.07.2008 р.

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)

Автор та співавтор 68
публікацій, з них 45 наукового
та 23 навчально-методичного
характеру, брала участь в
роботі 17 міжнародних
науково-практичних
конференцій.

1. Департамент
фінансової
стабільності та
Навчальний центр
НБУ, сертифікат,
«Реформи у нагляді
та запровадження
макропруденційного
регулювання в
банківському
секторі України», 67.11.2017 р.
2. English
Examination and
Education Centre,
Certificate, IELTS
Cource, 30.06.2015.

Члени проектної групи
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Дорош
Ніна Іванівна

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

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.

44 роки

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
спеціальності «Облік і аудит»
– 10 осіб;
- робота у складі журі II етапу
Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності
«Облік і аудит» та
Всеукраїнського конкурсу
наукових та дипломних робіт
за спеціальністю «Облік і
аудит» протягом 2009-2016 рр.

Удосконалення
професійних знань
аудиторів України:
Свідоцтва АПУ: №
127 від 25.01. 2018 р. №
354/2; № 800 від 26.06.
2018 р.;№ 335; № 799
від 31.05. 2018 р. №
360/2; № 800 від 31.05.
2018 р. Сертифіката

аудитора до 22.07.
2023 р. рішення 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 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. "
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Головко Віктор
Іванович

Шарманська
Валентина
Миколаївна

1)
2)

доцент

Доцент

Київський
ордена Леніна
державний
університет ім.
Т.Г.Шевченка,
1976 р.,
спеціальність –
економічна
кібернетика;
кваліфікація –
математикекономіст.

Київський
державний
університет ім.
Т.Г. Шевченка,
1988 р.;
спеціальність –
політична
економія;
кваліфікація –
економіст,
викладач з
політекономії

Кандидат економічних наук,
08.00.13 – математичні методи
та застосування
обчислювальної техніки в
економічних дослідженнях,
«Дослідження міжгалузевих
моделей, які враховують
фактор невизначеності
методами стохастичного
програмування»
ЭК №026793 від 26.10.1988 р.
доцент кафедри обліку та
аналізу господарської
діяльності, ДЦ №000296 від
1.06.1992 р.
Кандидат економічних наук,
051 Економіка (08.00.01 політична економія),
«Формування управління
підприємством в 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.

44 роки

Автор та співавтор 129
публікацій, з них 84 наукового
та 45 навчально-методичного
характеру, брав участь в
роботі 47 міжнародних
науково-практичних
конференцій.

Новації у сфері
бухгалтерського
обліку, фінансової
звітності,
оподаткування та
аудиту, УАРМБО
25 травня 2018 р. м.
Київ Реєстраційний
№ 18547

27 років

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

Новації у сфері
бухгалтерського
обліку, фінансової
звітності,
оподаткування та
аудиту, УАРМБО
25 травня 2018 р. м.
Київ Реєстраційний
№ 18547

При розробці Програми враховані вимоги:
освітнього стандарту спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за рівнем першим (бакалаврським);
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]
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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
«Облік і аудит»
«Accounting and audit»
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: Бакалавр
Спеціальність: 071 Облік і оподаткування
Освітня програма: Облік і аудит
Кластери: Облік і аудит у підприємництві та Облік і аудит у
фінансових установах та установах державного сектора
Degree: Bachelor
Specialty: 071 Accounting and Taxation
Educational program: Accounting and Audit
Сlusters: Business Accounting and Auditing and Financial
Companies and Public Sector Accounting and Auditing
Українська
Ukrainian
240 кредитів ECTS, 4 роки
240 ECTS credits, 4 years
Освітньо-професійна
Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Україна
Економічний факультет
Кафедра 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

Цикл/рівень програми

Сертифікат про акредитацію серії НД №1189700 від 09.10.2017
Відповідно до рішення ДАК від 25 травня 2012 р., протокол №
96 напрям (спеціальність) 07 Управління та адміністрування
071 Облік і оподаткування визнано акредитованим за рівнем
бакалавр до 01 липня 2022 р.
НPK України – 7 рівень,
FQ-EHEA – перший цикл
QF-LLL – 6 рівень
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Передумови
Форма навчання
Термін дії освітньої
програми
Інтернет-адреса постійного
розміщення опису
освітньої програми

Документ про загальну середню освіту
Денна
5 років
http://econom.univ.kiev.ua/departments/ accounting-and-audit/

2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з обліку і оподаткування, які володіють
Мета програми (з
методами обробки та узагальнення фінансово-економічної
врахуванням рівня
інформації щодо діяльності суб’єкта господарювання.
кваліфікації)
3 - Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь Управління та адміністрування / Облік і оподаткування / Облік
і аудит
знань / спеціальність /
спеціалізація програми)
Освітньо-професійна академічна
Орієнтація освітньої
програми
Спеціальна освіта з обліку і аудиту
Основний фокус освітньої
Ключові слова: методика та організація бухгалтерського
програми та спеціалізації
обліку, фінансова звітність, аналіз господарської діяльності,
зовнішній та внутрішній аудит, оподаткування
підприємницької діяльності.
Обов’язкове проходження виробничої практики
Особливості програми
4 – Придатність випускників
до працевлаштування та подальшого навчання
Робота в будь-яких сферах економічної діяльності, на посадах
Придатність до
пов’язаних з формуванням, обробкою та систематизацією
працевлаштування
фінансово-економічної інформації щодо діяльності суб’єкта
господарювання.
Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7
Подальше навчання
рівня QF-LLL, 8 рівня НPK
5 – Викладання та оцінювання
Стиль навчання орієнтований на формування знань і
Викладання та навчання
практичних вмінь розв’язувати прикладні обліково-аналітичні
задачі під час прослуховування та обговорення лекційного
матеріалу, індивідуальної та колективної роботи на
практичних, семінарських і лабораторних заняттях (в групах до
13 осіб) з використанням електронної обчислюваної техніки та
спеціалізованого програмного забезпечення; залучення
студентів до вирішення практичних завдань.
Письмові та усні іспити та диференційовані заліки, письмові
Оцінювання
контрольні роботи, тестування, усні опитування, підготовка
есе, одноосібних та групових проектів, презентацій, захист
курсових робіт, звіту з практики, випускної роботи бакалавра
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та
Інтегральна
практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в
компетентність
процесі професійної діяльності, що передбачає застосування
теорій та методів економічної науки і характеризується
комплексністю й невизначеністю умов.
Загальні компетентності
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
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(ЗК)

Спеціальні (фахові)
компетентності (СК)

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК03. Здатність працювати в команді.
ЗК04. Здатність працювати автономно.
ЗК05.Цінування
та
повага
різноманітності
та
мультикультурності.
ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння
професійної діяльності.
ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і
письмово.
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і
комунікаційних технологій.
ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного
демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод
людини і громадянина в Україні.
ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні,
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця у загальній системі знань про природу і
суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій,
вести здоровий спосіб життя.
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного
аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих
явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
СК02. Використовувати математичний інструментарій для
дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання
прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування.
СК03. Здатність до відображення інформації про господарські
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у
звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних
потреб осіб, що приймають рішення.
СК04. Застосовувати знання права та податкового
законодавства
в
практичній
діяльності
суб’єктів
господарювання.
СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства
та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.
СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних
технологій.
СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з
9

надання впевненості.
СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання
ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності
звітності, збереження й використання його ресурсів.
СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль
діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з
бухгалтерського обліку і оподаткування.
СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час
виконання професійних обов’язків.
СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної,
правової держави.
7 – Програмні результати навчання
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони,
Програмні результати
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між
навчання (ПР)
процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної,
контрольної, податкової та статистичної
систем в
інформаційному
забезпеченні
користувачів
обліковоаналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної,
економічної і екологічної відповідальності підприємств.
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в
господарській діяльності.
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську,
податкову і статистичну звітність підприємств та правильно
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття
управлінських рішень.
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу,
контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності
підприємств.
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності
підприємств різних форм власності, організаційно-правових
форм господарювання та видів економічної діяльності.
ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової
систем України та враховувати їх особливості з метою
організації обліку, вибору системи оподаткування та
формування звітності на підприємствах.
ПР08.
Розуміти
організаційно-економічний
механізм
управління підприємством та оцінювати ефективність
прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної
інформації.
ПР09. Ідентифіковувати та оцінювати ризики господарської
діяльності підприємств.
ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти
застосовувати його методи і процедури.
ПР11.
Визначати
напрями
підвищення ефективності
формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю
використання на рівні підприємств різних організаційно10

правових форм власності.
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту
та оподаткування.
ПР13.
Усвідомлювати
особливості
функціонування
підприємств у сучасних умовах господарювання та
демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.
ПР14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в
обраній професії.
ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами
дослідження соціально-економічних явищ і господарських
процесів на підприємстві.
ПР16. Володіти та застосовувати знання державної та іноземної
мови для формування ділових паперів і спілкування у
професійній діяльності.
ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді,
проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі,
дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та
культурне різноманіття.
ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів
бухгалтерського обліку на національному та міжнародному
рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на
підприємстві.
ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки
життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо
збереження навколишнього середовища.
ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог
соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти
планувати та управляти часом.
ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю,
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку
України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової
держави.
ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена
суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного
суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ПР23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності
суспільства на основі розуміння місця предметної області у
загальній системі знань, використовувати різні види та форми
рухової активності для ведення здорового способу життя.
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Специфічні
характеристики кадрового
забезпечення
Специфічні
характеристики
матеріально-технічного
забезпечення
Застосування в навчальному процесі бухгалтерського пакету
Специфічні
«1С бухгалтерія» та Excel.
характеристики
інформаційного та
11

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
ОК 1.14
ОК 1.15
ОК 1.16
ОК 1.17
ОК 1.18
ОК 1.19
ОК 1.20
ОК 1.21
ОК 1.22
ОК 1.23
ОК 1.24
ОК 1.25
ОК 1.26
ОК 1.27
ОК 1.28
ОК 1.29
ОК 1.30
ОК 1.31
ОК 1.32
ОК 1.33

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи),
практики, кваліфікаційна робота)
2
1. Обов’язкові компоненти ОП
Вступ до університетських студій
Українська та зарубіжна культура
Філософія
Соціально-політичні студії
Основи трудового права
Іноземна мова професійного спрямування
Науковий образ світу
Основи "зеленої" економіки
Економічна теорія
Історія економіки та економічної думки
Мікроекономіка
Макроекономіка
Вища математика для економістів
Теорія ймовірностей та математична статистика
для економістів
Сучасні інформаційні технології в економіці
Економетрика
Статистика для економістів
Менеджмент
Маркетинг
Економіка підприємства
Фінанси
Інвестування
Страхування
Міжнародна економіка
Управлінський облік
Бухгалтерський облік (теорія)
Фінансовий облік
Теорія аудиту
Методика і організація аудиту
Теорія економічного аналізу
Економічний аналіз
Міжнародні стандарти фінансової звітності/
International Financial Reporting Standards
Виробнича практика

ОК 1.34
Облік і оподаткування видів економічної діяльності
ОК 1.35
Державний фінансовий контроль
Загальний обсяг обов’язкових компонент:

Форма

Кількість підсумкового
кредитів
контролю
3

4

2,0
3,0
4,0
2,0
2,0
15,0

Залік
Залік
Іспит
Залік
Залік
Іспит

3,0
2,0
5,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Залік
Залік
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит

4,0
4,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
11,0
11,0
5,0
5,0
4,0
4,0
6,0

Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Залік
Іспит
Залік
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит
Іспит

9,0
5,0
4,0

диференційо
ваний залік
Іспит
Іспит
179,0
13

2. Вибіркові компоненти ОП
2.1 Вибір блоками
Вибірковий блок складається з 11 вибіркових компонент загальним обсягом 52 кредити,
вивчення яких завершується складанням двох іспитів та дев’яти 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 1.1
Кластер «Облік і аудит у підприємництві»
Включає дисципліни за вибором наступної тематики: Облік і оподаткування в зарубіжних
країнах, Звітність підприємства, облік, Звітність та оподаткування в екологічному
підприємництві, Внутрішньогосподарський контроль, Облік і оподаткування на
підприємствах малого бізнесу, Інформаційні системи і технології в обліку на підприємствах,
Економічна статистика, Облік податкових зобов'язань, Організація виробництва, Обліковоаналітичне забезпечення зеленого підприємництва, Облік і аналіз ЗЕД
ВБ 1.2
Кластер «Облік і аудит у фінансових установах та установах державного
сектора»
Включає дисципліни за вибором наступної тематики: Фінансовий аналіз, Стандарти обліку у
державному секторі, Фінансова, податкова та бюджетна звітність, Інформаційні системи і
технології в обліку в установах та організаціях, Облік у бюджетних установах, Внутрішній
аудит у банку, Фінансова статистика, облік у банках, Банківські операції, Податкова система,
Облік, оподаткування і контроль соціального страхування
Загальний обсяг компонент блоку:
52,0
2.2 Вибір з переліку
(студент має вільно обрати 4 предмети)
Загальний обсяг компонент блоку:
Загальний обсяг вибіркових компонент:
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

9,0
61,0
240,0
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2.2 Структурно-логічна схема ОП

Теорія аудиту

Загальна
гуманітарна
підготовка

Менеджмент

Бухгалтерський
облік

Іноземна мова
професійного
спрямування

Загальна
математична
підготовка та
основи
інформаційних
технологій

Фінансовий та
управлінський
облік

Вибіркові
дисципліни

Вимірювання та
оцінка результатів
бізнес-процесів
Вибіркові
дисципліни

Методика та
організація
обліковоаналітичної
роботи

Комплексний підсумковий іспит

Функціонування
господарюючих
суб’єктів

Економічний
аналіз

Виробнича практика

Основи
економіки

Макроекономічні
процеси та
механізми

Вибіркові
дисципліни
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Атестація випускників освітньої програми «Облік і аудит» спеціальності
071«Облік і оподаткування» здійснюється у формі комплексного підсумкового
іспиту та завершується видачею документа встановленого зразка про
присудження ступеня бакалавра обліку і оподаткування за освітньою програмою
«Облік і аудит».
Складання комплексного підсумкового іспиту за освітньою програмою
«Облік і аудит» здійснюється в письмовій формі, шляхом розв’язання практичних
завдань із застосування методів обліку, аналізу та контролю до різних видів
економічної діяльності (ПР04, ПР05, ПР06, ПР08, ПР015).
Окремим рішенням екзаменаційної комісії може бути присвоєна професійна
кваліфікація «бухгалтер та касир-експерт». Умови присвоєння:
а) успішне оволодіння компетентностями блоку дисциплін основної частини
плану за освітньою програмою та дисциплін вільного вибору студента з оцінками
не нижче 75 балів;
б) проходження виробничої практики на підприємствах, в організаціях та
установах та захисту звіту з оцінкою не нижче 75 балів;
в) складання комплексного підсумкового іспиту з оцінкою не нижче 75 балів.
Опанування дисциплін вибіркового блоку дозволяє досягти відвідних
результатів: ПРН02, ПРН03, ПРН04, ПРН05, ПРН06, ПРН12.
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Компоненти освітньої програми

+
+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Гарант освітньої програми

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+

+

ВБ 1.2

ОК 1.30.

+

ОК 1.35.

ОК 1.29.

+
+

ОК 1.34.

ОК 1.28.

+
+
+

ОК 1.33.

ОК 1.27.

+
+

ОК 1.32.

ОК 1.26.

+
+
+
+
+

ОК 1.31.

ОК 1.25.

ОК 1.24.

ОК 1.23.

ОК 1.22.

ОК 1.21.

ОК 1.20.

ОК 1.19.

ОК 1.18.

ОК 1.17.

+

ОК 1.16.

+

ОК 1.15.

ОК 1.12.

+

ОК 1.14.

ОК 1.11.

+

ОК 1.13.

ОК 1.10.

+

ОК 1.9.

+

ОК 1.8.

+
+

ОК 1.7.

ОК 1.5.

+

ОК 1.6.

ОК 1.4.

+

ОК 1.3.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ОК 1.2.

ОК 1.1.

ПРН

ВБ 1.1

Вибіркові

Обов’язкові

Г.В.Мисака
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