










1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

(за спеціалізацією «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі») 

1-Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 

структурного 

підрозділу 

Одеський торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність   «Облік і оподаткування» 

спеціалізація  «Облік, оподаткування та оцінювання в 

бізнесі» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Облік і оподаткування» 

 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Диплом магістра, 90 кредитів ЄКТС, 

 термін навчання 1 рік 4 міс. 

Наявність 

акредитації 

 

Цикл/рівень НРК України – 8 рівень,  FQ-EHEA – другий цикл, 

ЕQF-LLL – 7 рівень 
 

Передумови Початковий рівень вищої освіти; умови прийому на 

навчання за Програмою регламентуються Правилами 

прийому до КНТЕУ 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

освітньої програми 

https://www.otei.odessa.ua 

2-Мета освітньої програми 

Формування та розвиток загальних та професійних компетентностей  в галузі 

обліку і оподаткування, що направлені на здобуття студентами поглиблених 

теоретичних і практичних знань, умінь, навичок в галузі обліку, 

оподаткування, аналізу та аудиту; ефективне виконання завдань відповідного 

рівня професійної діяльності, які орієнтовані на дослідження й вирішення 

складних ситуацій, прийняття управлінських рішень для задоволення потреб 

науки, держави, суспільства, бізнесу, підприємств на міжнародному, 

національному, регіональному і місцевому рівнях на основі принципів 

гуманності та захисту суспільних інтересів. 

3-Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі» 

Дисципліни циклу професійної підготовки (36,7%), 

дисципліни вільного вибору студента (40%),  

практична підготовка студента (10%) 

виконання випускної кваліфікаційної роботи та захист 

(13,3%) 



Орієнтація 

освітньої 

програми 

Програма освітньо-наукова; структура програми 

передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне 

навчання. Програма пропонує комплексний підхід до 

здійснення діяльності в сфері обліку і оподаткуванню та 

реалізує це через навчання та практичну підготовку. 

Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані 

на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша 

професійна та наукова кар’єра здобувача. 

Основний фокус 

освітньої 

програми та 

спеціалізації 

Акцент робиться на поглибленому вивченні досягнень 

світової науки, практики, культури та професійної етики, 

сучасній методології досліджень та педагогічної 

діяльності для вивчення соціально-економічних явищ, 

процесів, проблем під час розроблення концепції та 

стратегії обліку, аудиту, оподаткування, формування 

звітності відповідно до вимог національних та 

міжнародних стандартів та обліково-аналітичної 

інформації в системі управління. 

Ключові слова: облік, оподаткування, аудит, контроль, 

звітність, навчання. 

Особливості 

програми 

Програма охоплює дисципліни, що передбачають 

поєднання теоретичних аспектів із практичними 

прикладами майбутньої діяльності.  

Програма дозволяє всебічно вивчити специфіку обліку і 

оподаткуванню. 

Практика у фінансових та банківських установах та 

страхових компаніях.  
4-Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

Здобувачі вищої освіти можуть працювати в органах 

державної влади та управління, органах Державної 

фіскальної служби України, Державної казначейської 

служби України, Державної аудиторської служби 

України,Рахункової палати, Митної служби України, 

фінансових органах, комісіях з цінних паперів, 

аудиторських службах, контрольно-ревізійних 

відділах на підприємствах і в організаціях різних форм 

власності та видів бізнесової і комерційної діяльності, 

банках, страхових компаніях, аудиторських фірмах і 

службах, фінансово-кредитних та експертних 

установах, коледжах, фондах, благодійних 

товариствах та ін. 

Випускник здатний виконувати таку професійну 

роботу за такими угрупуваннями (відповідно до ДК 

003: 2010):  

головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, 

провідний бухгалтер, бухгалтер І категорії, бухгалтер 



ІІ категорії, аудитор, асистент аудитора, провідний 

бухгалтер-ревізор, бухгалтер-ревізор І категорії, 

бухгалтер-ревізор ІІ категорії, науковий співробітник 

(інформаційний аналітик), бухгалтер-аналітик, 

аналітик консолідованої інформації, науковий 

співробітник (інформаційний аналітик), науковий 

співробітник (аудит), науковий співробітник 

(бухгалтерський облік), керівник фінансового чи 

економічного підрозділу, інспектор фіскальної 

служби, консультант з податків і зборів, податковий 

ревізор-інспектор. 

Подальше навчання Можливість продовження навчання на третьому 

(освітньо-науковому) рівні (доктор філософії); 

отримання післядипломної освіти на споріднених та 

інших спеціальностях; підвищення кваліфікації  

5-Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване 

навчання через науково-дослідну практику та 

самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний 

науково-пізнавальний характер. Практичні заняття 

проводяться в малих групах, поширеними є ситуаційні 

завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з 

використанням сучасних програмних засобів. 

Навчально-методичне забезпечення і консультування 

самостійної роботи здійснюється через модульний 

формат навчання та використання електронних 

підручників та методичних вказівок. Акцент робиться 

на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні 

презентувати результати навчання, що сприятиме 

формуванню розуміння потреби й готовності до 

продовження самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання Поточний контроль, підсумковий контроль -     

тестування, захист проектів, розв'язання ситуаційних 

завдань, ділові ігри, тощо. 

Підсумковий контроль – екзамен.  

Підсумкова атестація – підготовка та захист випускної 

кваліфікаційної роботи. 

6-Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

(ІК) 

Здатність розв’язувати професійні проблеми та 

практичні завдання у сфері професійної діяльності із 

поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного 

характеру, достатнім рівнем інтелектуального 

потенціалу. 

 



Загальні 

компетентності  

(ЗК) 

ЗК1. Здатність використовувати теоретичні, методичні 

і практичні знання щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації фінансових розрахунків.  

ЗК2. Здатність вільно володіти іноземною мовою як 

засобом професійного спілкування, інструментом 

підвищення свого професійного та особистісного 

рівня. 

ЗК3. Здатність володіти інструментальними та 

інформаційними засобами дослідження, отримання, 

зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  

застосовувати їх під час вирішення поставлених 

завдань. 

ЗК4. Здатність розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

ЗК5. Здатність проводити науково-дослідну, 

аналітичну та інноваційну діяльність з метою 

отримання нових знань та їх використання для 

експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття 

управлінських рішень щодо зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

ЗК6. Здатність використовувати знання правової 

системи України на практиці; вміння користуватися 

нормативно-правовими актами. 

ЗК7. Здатність використовувати знання судово-

бухгалтерської експертизи та її правове регулювання; 

орієнтуватися в процесі планування судово-

бухгалтерської експертизи. 

ЗК8. Здатність використовувати знання організації і 

методики обліку і аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності. 

ЗК9. Здатність використовувати знання задля 

консультування власників менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації   у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ЗК 10. Здатність до педагогічної діяльності з 

використанням інноваційних освітніх технологій.  

Фахові 

компетентності 

спеціальності  

(ФК) 

ФК1. Здатність використовувати принципи 

системного підходу та методи теорії організації для 

упорядкування облікового процесу, розуміння 

найважливіших аспектів організаційно нормативної 

регламентації діяльності виконавців облікового 



процесу та функціонування облікових підрозділів. 

ФК2. Здатність застосовувати   знання основних   

вимог  МСФЗ до складу, структури та змісту 

фінансових звітів для  розв′язання  задач  якісного  і 

кількісного характеру, а також здатність аналізувати 

моделі обліку активів, зобов’язань, капіталу за МСФЗ. 

ФК3. Здатність розуміння організаційно-методичних 

засад процесу трансформації фінансової звітності 

українських підприємств у фінансову звітність, 

складену за вимогами міжнародних стандартів, 

здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ФК4. Здатність розуміння функціонування аудиту як 

незалежного фінансового контролю в Україні; 

застосовувати знання основних вимог міжнародних 

стандартів аудиту до складу структури та змісту 

аудиторських висновків. 

ФК5. Здатність організовувати облік як інформаційне 

забезпечення реалізації стратегії підприємства; 

розробляти систему обліково-аналітичного 

забезпечення стратегічного процесу; спроможність 

удосконалювати форми й методи обробки облікової 

інформації  у сфері прийняття управлінських рішень 

стратегічного характеру. 

ФК6. Здатність до застосування комплексу знань і 

практичних навичок в галузі управління, теорії та 

практики економічної діяльності суб’єктів  ринкових 

операцій з нерухомістю; до проведення оцінки 

ефективності витрат на створення об’єктів 

нерухомості.  

ФК7. Здатність застосовувати методику аналізу 

господарської діяльності підприємств, бюджетних та 

фінансово-кредитних установ; застосувати методи 

розрахунку витратного, дохідного і порівняльного 

підходів до оцінки майна підприємства. 

ФК8. Здатність використовувати принципи та методи 

бухгалтерського обліку для формування облікової 

політики для операцій зовнішньо економічної 

діяльності; здатність до вміння змоделювати на 

конкретному прикладі механізм правового 

регулювання  зовнішньоекономічної діяльності 

спираючись на вітчизняне законодавство та 

міжнародні договори. 

ФК9. Здатність виявляти недоліки в організації 

бухгалтерського обліку, звітності та контролі 

господарської діяльності підприємства, які сприяли або 

могли сприяти завданню матеріальної шкоди або 



перешкоджали її своєчасному виявленню; визначення 

кола посадових осіб, на яких покладено обов’язок 

забезпечити дотримання вимог нормативно-правових 

актів з бухгалтерського обліку і контролю. 

ФК10. Здатність формулювання вимог до систем і 

технологій ведення бізнесу із застосуванням мережі 

Інтернет; компетентність застосування систем безпеки 

та захисту інформації при веденні бізнесу в мережі 

Інтернет; усвідомити значення авторського права і 

суміжних прав. 

ФК11. Розуміння найважливіших аспектів управління 

підприємством; розуміння аналізу факторів, що 

впливають на вартість підприємства; здатність 

застосовувати інструменти та моделі управління 

підприємства. 

 ФК12. Здатність визначати  випадки проведення 

оцінки активів підприємства; ідентифікувати 

нематеріальні активи підприємства. 

ФК13. Здатність організовувати обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності, орієнтуватися в можливостях і 

обмеженнях застосування облікової-аналітичної 

інформації в управлінні економічної безпеки 

підприємства. 

ФК14. Здатність застосовувати загальнонаукові та 

спеціальні методи наукових досліджень, спрямовані 

на пізнання досліджуваних економічних явищ і 

процесів.  

ФК15. Здатність орієнтуватися в системі джерел, що 

регулюють договірні відносини, виявляти і 

класифікувати різни вид договірних зобов’язань, 

давати їм правову оцінку, використовувати відповідні 

нормативно-правові акти які визначають форму, зміст 

та порядок укладання договору; розуміння 

міжнародного правового законодавства. 

ФК16. Здатність застосовувати механізми і метоли 

управління в сфері справляння податків і зборів, 

податкового контролю; здатність визначати стратегії і 

тактики фінансового менеджменту. 

7-Програмні результати навчання 

 ПРН1. Знання та розуміння організації 

бухгалтерського обліку та налагодження обліково-

контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих 

на інформаційне забезпечення управлінських рішень.  

ПРН2. Уміння та навички створення системи 

обліково-інформаційного забезпечення системи 



управління підприємства, вміння використовувати 

інформаційні технології для формування 

управлінської звітності. 

ПРН3. Знання та розуміння концептуальної основ та 

вимог  міжнародних стандартів фінансової звітності; 

знання сутності, призначення та вимог до консолідації 

фінансової звітності; знання організації та методики 

консолідації фінансової звітності  

ПРН4. Навички трансформувати фінансові звіти, 

складені за П(С)БО у фінансові звіти за МСФЗ. 

ПРН5. Знання та розуміння сутності аудиту в 

ринкових умовах, його значення завдання та тенденції 

розвитку аудиторської діяльності.  

ПРН6. Уміння та навички планування роботи 

аудиторської фірми, розробка стратегії та загального 

плану аудиту, програми аудиту, посадові інструкції 

працівників аудиторської фірми. 

ПРН7. Навички управління в сфері справляння 

фінансів, податків і зборів, фінансового і податкового 

контролю, розробки організаційної структури системи 

податкового та фінансового менеджменту на 

державному та корпоративному рівні, формування 

системи знань з управління фінансами підприємств, 

операційною та інвестиційною діяльністю. 

ПРН8. Вміння використовувати основні методичні 

підходи до формування обліково-аналітичної 

інформації в системі стратегічного управління. 

ПРН9. Знання, уміння та навички володіння порядком 

і організацією оцінної діяльності, принципами і 

методами оцінювання майна і майнових прав, знання 

особливості економіки нерухомості, знання стандартів 

та нормативно-правових положень оцінки. 

ПРН10. Розуміння поняття  видів оцінки нерухомості, 

уміння проводити аналіз ринку нерухомості та 

факторів, що впливають на його розвиток. 

ПРН11. Вміння визначати правові засади,  принципи 

та види зовнішньоекономічної діяльності, об'єкти та 

суб'єкти  зовнішньоекономічної діяльності 

(національні та іноземні), знання  щодо основних 

понять, практики організації та проведення 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

ПРН12. 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. 

ПРН13. Знання типів систем ведення бізнесу через 

Інтернет, їх функціональних можливостей, та засобів 

управління бізнес-процесами, знання типів систем 

ведення бізнесу через Інтернет, їх функціональних 

можливостей, та засобів управління бізнес-процесами.  

ПРН14. Навички та знання організації та ведення 

бухгалтерського обліку господарської діяльності, 

пов’язаної із зовнішньоекономічною діяльністю; 

знання основних нормативних актів, інструктивних 

документів з питань бухгалтерського обліку основних 

зовнішньоторговельних та інших операцій.  

ПРН15. Навички та знання теоретичних основ та 

практичних навичок щодо експертизи, оцінки і обліку 

нематеріальних активів, особливостей організації, 

інформаційного забезпечення та документального 

оформлення експертизи й оцінки нематеріальних 

активів.  

ПРН16. Уміння та навички аналізувати загрози 

фінансово економічної безпеки підприємств України в 

умовах глобалізації світової економіки, знання 

класифікації ризиків фінансово-економічної 

діяльності установи організації підприємства та 

техніку моніторингу і критерії оцінювання методів та 

результатів управлінської діяльності щодо 

забезпечення економічної безпеки установи 

організації підприємства. 

ПРН17. Вміння програмувати наукове дослідження, 

самостійно визначати проблеми, висувати і перевіряти 

наукові гіпотези, вміння робити науковий опис 

об'єкта, суб’єкта, мети, новизни і актуальності  

дослідження. 

ПРН18. Знання основ судово-бухгалтерської 

експертизи, методик проведення експертизи її 

організації, оформлення результатів судово-

бухгалтерської експертизи. 

ПРН19. Здатність володіння знаннями місця 

договірного, податкового, міжнародного податкового 

права в загальній системі права його основні джерела, 

поняття та види господарських договорів, правовий 

статус сторін, особливості укладання та виконання 

різних видів договорів, уміння оперувати поняттями і 

категоріями права на результати інтелектуальної 

діяльності та засоби індивідуалізації.  

ПРН20. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

 



8-Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення  

Кадрове забезпечення відповідає Акредитаційним 

умовам провадження освітньої діяльності закладів 

освіти. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база інституту відповідає 

Акредитаційним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, сучасним вимогам щодо 

надання освітніх послуг, забезпечує проведення всіх 

видів навчальних занять і науково-дослідної роботи.  

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітнього процесу ґрунтується на стандартах вищої 

освіти і воно є достатнім для належного рівня 

підготовки магістрів 

9-Академічна мобільність 

Національна 

кредитна мобільність 

На загальних  підставах в межах України. 

Короткострокове навчання студентів за попередньо 

визначеним курсом в закладах вищої освіти. 

Міжнародна 

кредитна мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Київським 

національним торговельно-економічним універси-

тетом та закладами вищої освіти зарубіжних країн-

партнерів. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не 

проводиться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код 

н/д 

Компоненти ОП Кількість 

кредитів 

Форма 

підсумк. 

контролю 

Обов’язкові компоненти ОП 

ОК 1. Аудит оподаткування 6 Е/п 

ОК 2. Управлінська звітність 6 Е/п 
ОК 3. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами 6 Е/п 
ОК 4. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі 9 Е/п 
ОК 5.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного 

менеджменту 

6 Е/п 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 33  
Вибіркові компоненти ОП 

ВБ 1.1 Аудиторський консалтинг 6 Е/п 
ВБ 1.2 Економіка нерухомості 6 Е/п 
ВБ 1.3 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств 6 Е/п 
ВБ 1.4 Методологія і організація наукових досліджень 6 Е/п 

ВБ 1.5 Облік і звітування міжнародних корпорацій 6 Е/п 
ВБ 2.1 Податковий менеджмент 6 Е/п 

ВБ 2.2 Правове регулювання ЗЕД 6 Е/п 
ВБ 2.3 Професійна комунікація іноземною мовою 6 Е/п 
ВБ 2.4 Фінансовий менеджмент 6 Е/п 
ВБ 3.1 Консолідація фінансової звітності 6 Е/п 
ВБ 3.2 Облік зовнішньоекономічної діяльності 6 Е/п 
ВБ 3.3 Оцінювання та облік нематеріальних активів 6 Е/п 
ВБ 4.1 Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів 6 Е/п 
ВБ 4.2 Статистичні методи прогнозування 6 Е/п 
ВБ 4.3 Судова економічна експертиза 6 Е/п 
ВБ 4.4 Управлінський облік у міжнародних корпораціях 6 Е/п 
ВБ 5.1 Договірне право 6 Е/п 
ВБ 5.2 Інтелектуальна власність 6 Е/п 
ВБ 5.3 Інтернет-технології в бізнесі 6 Е/п 
ВБ 5.4 Інформаційні технології в оціночній діяльності 6 Е/п 
ВБ 5.5 Міжнародне податкове право 6 Е/п 
ВБ 5.6 Облікове забезпечення податкового планування 6 Е/п 
ВБ 6.1 Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

підприємства 

6 Е/п 

ВБ 6.2 Оподаткування міжнародних корпорацій 6 Е/п 
ВБ 6.3 Управління конфігурацією в інформаційній системі п/п 6 Е/п 
ВБ 6.4 Форензік 6 Е/п 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 36  

 Практична підготовка  
 Виробнича (переддипломна) практика 9 З 

Атестація 
 Виконання випускної кваліфікаційної роботи та захист 12  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  



2.2 Структурно-логічна схема ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І курс 

1 семестр 

І курс 

2 семестр 

ІІ курс 

3 семестр 
 

ВБ1.5. Облік і звітування 

міжнародних корпорацій 

ВБ2.3. Професійна 

комунікація іноземною 

мовою 

ВБ2.1. Податковий 

менеджмент 

ВБ2.2. Правове 

регулювання зовнішньо-

економічної діяльності 

ВБ2.4. Фінансовий 

менеджмент 

ВБ3.2. Облік ЗЕД 

ВБ6.3. Управління 

конфігурацією в 

інформаційний системі 

підприємства 

ОК5. Обліково-

аналітичне забезпечення 

стратегічного 

менеджменту 

ВБ1.1. Аудиторський 

консалтинг 

ОК3. Облік і фінансова 

звітність за міжнарод-

ними стандартами 

ОК2. Управлінська 

звітність 

ОК1. Аудит 

оподаткування 

ВБ1.4. Методологія і 

організація наукових 

досліджень 

ВБ1.2. Економіка 

нерухомості 

ВБ1.3. 

Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства 

ОК4. Організація та облік 

майна в матеріальній 

формі 

ВБ3.1. Консолідація 

фінансової звітності 

ВБ3.3. Оцінювання та 

облік нематеріальних 

активів 

ВБ4.1. Оцінювання та 

облік цілісних майнових 

комплексів 

ВБ6.2. Оподаткування 

міжнародних корпорацій 

ВБ4.4. Управлінський 

облік у міжнародних 

корпораціях 

ВБ4.3. Судова 

економічна експертиза 

ВБ4.2. Статистичні 

методи прогнозування 

ВБ6.1. Обліково-

аналітичне забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства 

ВБ5.4. Інформаційні 

технології в оціночній 

діяльності 

ВБ5.3. Інтернет-

технології в бізнесі 

ВБ5.6. Облікове 

забезпечення 

податкового планування 

ВБ5.1. Договірне право 

ВБ5.2. Інтелектуальна 

власність 

ВБ5.5. Міжнародне 

податкове право 

ВБ6.4. Форензік 

Виробнича практика 

ІІ курс 

4 

семестр 
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3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, оподаткування і оцінювання в 

бізнесі» проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної  роботи та 

завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 

ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти магістр 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» спеціалізація «Облік, оподаткування 

і оцінювання в бізнесі». 

Захист випускної кваліфікаційної роботи здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам освітньої програми.  
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ЗК 1   *    *        * * *          *     

ЗК 2   *       *   *        *        *   

ЗК 3  *  * *            *       *   * *  *  

ЗК 4  *     *  * *       *    *         *  

ЗК 5        *    *    * * *              

ЗК 6            *          * *   *      

ЗК 7    *        *    *    *           * 

ЗК 8 * *  *  *  *          *  *       *    * 

ЗК 9     *      *   *   *   * *       *   * 

ФК 1            *    *           *     

ФК 2   *       *     *                 

ФК 3   *          *        *           

ФК 4 *     *          *               * 

ФК 5  *   *              *         *    

ФК 6    *   * *                * *     *  

ФК 7    *             * *              

ФК 8        *  *  *    *                

ФК 9 * *          *   *     *        *    

ФК 10                   *    * * *     *  

ФК 11  *  *  *             *  *    *     *  

ФК 12    *             * *              

ФК 13     *                       *   * 

ФК 14         *              *         

ФК 15                      *    *   *   

ФК 16  *         *   *       *         *  

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої 

програми.  
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ПРН1    *            *           *     

ПРН2    *               *           *  

ПРН3   *       *     *      *           

ПРН4   *       *       * *       *    *   

ПРН5 *     *                          

ПРН6 *     *                     *  *   

ПРН7     *      *   *      *         *   

ПРН8 *    * *                      *    

ПРН9    *   *          * *  *           * 

ПРН10    *   *                         

ПРН11        *    *                   * 

ПРН12   * *            * * *  *     *  *  *   

ПРН13  *      *                *      *  

ПРН14 * *      *    *    *         *   *    

ПРН15                 *             * * 

ПРН16        *    *     * * *         *   * 

ПРН17  *       *              *         

ПРН18                    *            

ПРН19                      * *   *     * 

ПРН20   *       *   *        *        *   



 


