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1 ВСТУП 
Відповідно до ст. 1 "Основні терміни та їх визначення" Закону України "Про вищу освіту": 

освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма–єдиний комплекс освітніх компонентів 
(навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), 
спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право 
на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації 
(кваліфікацій).  

Освітня програма повинна містити: перелік освітніх компонентів; їх логічну послідовність; 
вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою; кількість кредитів 
ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані програмні результати навчання 
(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти. 

Освітня програма використовується під час:  
– розроблення навчального плану, робочих програм навчальних дисциплін і програм 

практик;  
– розроблення засобів оцінювання (ідентифікація компетентностей та вимірювання 

результатів навчання) якості вищої освіти;  
– внутрішнього і зовнішнього контролю якості підготовки здобувачів; 
– атестації здобувачів;  
– акредитації освітньої програми, інспектування освітньої діяльності за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування»;  
– визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення кваліфікації;  
– професійної орієнтації здобувачів спеціальності.  
Освітня програма враховує вимоги Закону України "Про вищу освіту", Національної рамки 

кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 
1341 (у редакції від 02.07.2020) і встановлює: обсяг та термін навчання бакалаврів, магістрів та 
докторів філософії; загальні компетентності; спеціальні компетентності; програмні результати 
навчання; перелік та обсяг освітніх компонентів для опанування компетентностей освітньої 
програми. 

Користувачі освітньої програми:  
- здобувачі вищої освіти, які навчаються в Державному університеті «Одеська політехніка»;  
- науково-педагогічні працівники, які здійснюють підготовку магістрів з спеціальності 071 

«Облік і оподаткування»;  
- екзаменаційна комісія спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;  
- приймальна комісія Державного університету «Одеська політехніка». 
Освітня програма поширюється на випускову кафедру «Обліку, аналізу і аудиту» для 

підготовки здобувачів 071 «Облік і оподаткування»: Навчально-наукового інституту бізнесу, 
економіки та інформаційних технологій, Українсько-німецького Навчально-наукового інституту 
(УНІ)*, Українсько-іспанського навчально-наукового інституту (УІІ)*, Українсько-польського 
навчально-наукового інституту (УПІ)*. 

Примітка: Якщо здобувач освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем з 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» має бажання скористатися можливістю академічної 
мобільності в рамках договорів з університетами партнерами (з супроводом структурних підрозділів – 
Українсько-німецького навчально-наукового інституту (УНІ), Українсько-іспанського навчально-наукового 
інституту (УІІ), Українсько-польського навчально-наукового інституту (УПІ)), то для забезпечення 
можливості навчання в університетах партнерах, здобувач має володіти мовними компетентностями 
відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
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2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
 

Освітня програма розроблена на основі таких нормативних документів та рекомендацій:  
2.1 Закон України «Про вищу освіту».http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 
2.2 Закон України «Про освіту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 
2.3 Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 
листопада 2011 р. № 1341 (в редакції 02.07.2020). http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-
п 
2.4 Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 "Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти" 
(редакція від 11.02.2017 р.). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv 
2.5 Постанова КМУ № 579 “Про затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність” від 12 серпня 2015 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-
%D0%BF 
2.6 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, затверджений Наказом  № 958 Міністерства освіти  і науки 
України від 10.07. 2019 р. https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-
osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf 
2.7 Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010", затверджений 
наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. (редакція від 18.08.2020 р.). 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301 
2.8 Положення про організацію освітнього процесу в ОНПУ. Введено в дію наказом ректора від 03 
жовтня 2019 р. № 34. https:// op.edu.ua/document/2492 
2.9 Наказ Міністерства освіти і науки України від «01» червня 2016 р. № 600 (у редакції наказу 
Міністерства освіти і науки України від 01.10.2019 р. № 1254) «Про внесення змін до методичних 
рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти». http://edu-
mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf. 
2.10 A Tuning Guide to Formulating Degree Programme Profiles Including Programme Competences 
and Programme Learning Outcomes. -Bilbao, Groningen and The Hague, 2010.  
2.11 OECD (2011), “Tuning-AHELO Conceptual Framework of Expected and Desired Learning Outcomes 
in Economics”, OECD Education Working Papers, No. 59, OECD Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchwb3nn-en. 
2.12 Reference Points for the Design and Delivery of Degree Programmes in Business. Publicaciones de 
la Universidad de Deusto Apartado 1 – 48080 Bilbao, 2009. 
https://www.unideusto.org/tuningeu/publications/253-reference-points-for-the-design-and-delivery-
of-degree-programmes-in-business.html  
2.13 Процедура з розроблення освітніх програм. Введено в дію наказом ректора від 6 березня 
2020 р. № 23. https://op.edu.ua/document/2334 
2.14 Положення про порядок організації вивчення вибіркових освітніх компонентів. Введено в 
дію наказом ректора від 6 березня 2020 р. № 24. https:// op.edu.ua/document/2289 
2.15 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 
діяльності Одеського національного політехнічного університету. Введено в дію наказом ректора 
від 31 жовтня 2019 р. № 54. https:// op.edu.ua/document/2545 
2.16 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність (нова редакція). Введено 
в дію наказом ректора від 3 жовтня 2019 № 37. https:// op.edu.ua/document/2501 
2.17 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Випуску 1 
"Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника 
кваліфікаційних характеристик професій працівників» від 29.12.2004 N 336 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10/ed20150301
https://opu.ua/document/2492
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://edu-mns.org.ua/img/news/8635/NakMON_1254_19.pdf
http://dx.doi.org/10.1787/5kghtchwb3nn-en
https://www.unideusto.org/tuningeu/publications/253-reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-business.html
https://www.unideusto.org/tuningeu/publications/253-reference-points-for-the-design-and-delivery-of-degree-programmes-in-business.html
https://opu.ua/document/2289
https://opu.ua/document/2545
https://opu.ua/document/2501
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show
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3 ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МАГІСТРА 

 Загальна інформація 

Рівень вищої  
освіти 

Другий (магістерський) 

Ступінь, що 
присуджується 

магістр 

Назва галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Назва 
спеціальності 

071 Облік і оподаткування 

Наявність 
акредитації 

Міністерство освіти і науки України,  
сертифікат акредитації за рівнем магістр спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» серія УД, № 16013736, дійсний до 1 липня 2023р. 

Документ про вищу 
освіту, що видається 
випускникам 

 

Диплом магістра; 
Додаток до диплома магістра європейського зразка. 

Передумови Наявність диплома  бакалавра.  
Обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для 
здобуття освіти 

90 кредитів ЄКТС на основі підготовки бакалавра, нормативний строк 
підготовки: 
– за денною формою здобуття освіти – 1 рік 4 місяці; 
– за заочною формою здобуття освіти – 1 рік 4 місяці. 

Термін дії освітньої 
програми 

2021 – 2022 рр. 

Цикл/рівень FQ-EHEA – другий цикл, QF-LLL – сьомий рівень, НРК –сьомий рівень 

Обмеження щодо 
форм навчання 

Обмеження відсутні 

Кваліфікація 
освітня 

Магістр  обліку і оподаткування  

Кваліфікація в 
дипломі  

Ступінь вищої освіти –  Магістр 
Спеціальність – 071 Облік і оподаткування 
Освітня програма – Облік і оподаткування 

Мова (и) 
викладання 

Українська 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

https:// op.edu.ua/education/programs/mag-071-0 
 

А Мета освітньої програми 
 Підготовка магістрів за спеціальністю 071  «Облік і оподаткування», 

здатних 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.  

В Характеристика програми 
Опис предметної 
області 
 

Об’єктом вивчення є організаційна, управлінська, економічна,  
контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів 
господарювання  у сфері обліку, аналізу,  аудиту та оподаткування; 

https://opu.ua/education/programs/mag-071-0
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Ціль навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 
завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і 
концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи 
досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на 
мак-ро- і мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення 
економічних проблем і завдань управління, а також  інноваційні методи, 
методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та 
оподаткування. 
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій 
для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.   

Фокус освітньої 
програми 
 
 

Загальна освіта у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
Програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців з 
обліку та оподаткування, з акцентом на формування комплексних 
компетентностей бухгалтера-аналітика, бухгалтера-експерта, 
консультанта з фінансово-господарської діяльності суб’єктів 
господарювання, здатного до прийняття обґрунтованих управлінських 
рішень в сфері обліку,  аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, 
формування інформаційного обліково-аналітичного забезпечення 
систем управління при здійсненні професійної та\або власної 
підприємницької діяльності.  
Програма базується на поглибленому вивченні досягнень світової науки, 
практики, культури та професійної етики, сучасній методології 
досліджень соціально-економічних явищ, процесів, проблем під час 
розроблення концепції та стратегії бухгалтерського і управлінського 
обліку, аудиту, оподаткування, формування звітності відповідно до 
вимог національних та міжнародних стандартів, формування і 
використання обліково-аналітичної інформації в системі управління. 
Ключові слова: аналіз, аудит, звітність, контроль, міжнародні стандарти, 
облік, обліково-аналітичне забезпечення, оподаткування,  система 
управління. 

Орієнтація програми Освітньо-професійна  

Особливості та 
відмінності 

Освітньо-професійна програма базується на сучасних положеннях 
та результатах наукових досліджень в сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування в управлінні суб’єктами господарювання.  
Перелік компетентностей та результатів навчання гармонізований 
з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів 1-6 
(International Accounting Education Standards Board (IAESB), які 
визначають обов’язкову наявність технічних компетентностей за 11 
сферами (предметними областями), професійних навичок 
(інтелектуальні, міжобистісні, особистісні, організаційні) та професійних 
цінностей, етики і поведінки. 
Особливістю даної програми є акцент на проблемах формування та 
розвитку комплексного інформаційного обліково–аналітичного 
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забезпечення систем управління суб’єктами господарювання та 
поглиблене вивчення відповідних дисциплін (фінансовий аналіз, 
інформаційно-аналітичне забезпечення систем управління, контролінг 
та обліково-аналітичне забезпечення розвитку, консалтинг з обліку, 
аудиту та оподаткування). В розробці програми та змістовому 
наповненні освітніх компонентів брали учать сертифіковані фахівці – 
члени Спілки аудиторів України та Спілки податкових консультантів 
України в Одеській області.  
Здобувачі вищої освіти за цією освітньою програмою мають можливість 
брати участь в програмах міжнародної академічної мобільності 
(тривалістю 1 або 2 семестри), яка реалізується німецькою, польською, 
іспанською мовами та вимагає необхідного рівня мовної 
компетентності. 

С Придатність до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 
 
 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правої 
форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх галузей 
і форм власності, у яких випускники працюють на посадах менеджерів з 
бухгалтерського обліку, бухгалтерів, бухгалтерів-експертів, бухгалтерів-
ревізорів, контролерів, помічників аудиторів; в органах державної 
фіскальної служби, державної фінансової інспекції тощо, де випускники 
працюють в якості інспекторів податкової служби, ревізорів-інспекторів 
податкових, інспекторів з інвентаризації; у фінансово-кредитних 
установах, де випускники займають посади касирів, бухгалтерів, 
контролерів, аналітиків тощо. Самостійне працевлаштування. 

Академічні права 
випускників 

Можливість продовжити навчання за третім (освітньо-науковим) рівнем 
вищої освіти. 

D  Стиль та методика навчання 
Підходи до 
викладання та  
навчання 

Лекції, мультимедійні лекції, інтерактивні лекції, лабораторні роботи, 
практичні заняття, участь у тренінгах та міждисциплінарних проектах, 
самостійна робота з використанням підручників, конспектів та шляхом 
участі у групах з розробки проектів, консультацій із викладачами, 
підготовки кваліфікаційної роботи магістра. 

Система оцінювання Письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, ессе, презентації, 
поточний контроль, реферативні, розрахункові, розрахунково-графічні, 
курсові роботи, звіти з практики, кваліфікаційна  робота магістра. 

Е Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

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 

Загальні 
компетентності 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗКОЗ. 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. 
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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. 

Спеціальні 
компетентності 
 

CK01. 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 менеджменту 
підприємства. 
СКОЗ. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації 
податкових розрахунків. 
СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 
стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 
управлінських рішень. 
СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 
розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 
асиметричності інформації.  
СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 
вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 
СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 
впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 
аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 
підприємства. 
СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 
СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 
актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

F Програмні результати навчання 
 ПР01.(Ум1,АВ3) Вміти розвивати та підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові 
методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 
проблем економіки та управління. 
ПР02 (Зн1,К1,АВ3). 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. 



   10 

ПРОЗ. (Зн1,К1,АВ3) Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і 
письмово при обговоренні результатів досліджень та інновацій. 
ПР04.(Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2,АВ3) Організовувати, розвивати, 
моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового 
персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання. 
ПР05. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2) Володіти інноваційними технологіями, 
обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики 
підготовки і надання облікової інформації для потреб управління 
суб’єктом господарювання. 
ПР06. (Зн1,УМ1,К1,АВ1,АВ2) Визначати інформаційні потреби 
користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати 
консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 
облікової інформації. 
ПР07. (Зн1,Зн2,Ум1) Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 
ПР08. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2) Обґрунтовувати вибір оптимальної 
системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі 
діючого податкового законодавства. 
ПР09. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2) Формувати фінансову звітність за 
національними та міжнародними стандартами для суб’єктів 
господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських 
рішень. 
ПР10. (Ум1,К1, АВ1,АВ2) Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях 
прийняття управлінських рішень. 
ПР11. (Ум1,К1,АВ1,АВ2,АВ3) Розробляти та оцінювати ефективність 
системи контролю суб’єктів господарювання. 
ПР12. (Зн1,Зн2,Ум1,АВ1,АВ2) Обґрунтовувати інноваційні підходи до 
інформаційного забезпечення системи контролю використання 
ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 
сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 
ПР13. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2) Знати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 
дотриманням вимог професійної етики. 
ПР14. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2) Обґрунтовувати вибір і порядок 
застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, 
аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 
рішень з метою їх оптимізації. 
ПР15. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2,АВ3)  Застосовувати наукові методи 
досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування 
та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. 
ПР16. (Зн1,К1,АВ3) Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації 
задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними 
мовами. 
ПР17. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ1,АВ2,АВ3) Готувати й обґрунтовувати 
висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 
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господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 
ПР18. (К1,АВ1,АВ2) Дотримуватися норм професійної та академічної 
етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 
(команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями. 
ПР19. (Зн1,Зн2,Ум1,К1,АВ2,АВ3) Вміти проектувати, планувати і 
проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

G Ресурсне забезпечення реалізації програми  
Специфічні 
характеристики 
кадрового 
забезпечення 

Всі науково-педагогічні працівники, задіяні у викладанні професійно-
орієнтованих дисциплін зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», є 

штатними співробітниками Державного університету «Одеська 
політехніка», мають наукові ступені та вчені звання та підтверджений високий 
рівень наукової і професійної активності. 

Специфічні 
характеристики 
матеріально-
технічного 
забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення   здійснюється з використанням 
сучасного обладнання, зокрема https:// op.edu.ua/about/reports#11 

Специфічні 
характеристики 
інформаційно-
методичного 
забезпечення 

Використання віртуального навчального середовища Державного 
університету «Одеська політехніка» та авторських розробок 
професорсько-викладацького складу. 
https://op.edu.ua/library;  
https://el.opu.ua 
 

Н Академічна мобільність 

Нормативно-правові 
акти 

Академічна мобільність регламентується Постановою КМУ № 579 “Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну 
мобільність” від 12 серпня 2015 року та Положенням про порядок реалізації 
права на академічну мобільність (нова редакція). (Введено в дію наказом 
ректора від 3 жовтня 2019 № 37). https:// op.edu.ua/document/2501 

Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Державним університетом 
«Одеська політехніка» та університетами України.  

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі спільних договорів з  
університетами партнерами  

І Навчання іноземних здобувачів 

Умови На загальних умовах та вивчені освітнього компоненту «Українська мова 
як іноземна» 

  

 
 
 
 
 
 
 

https://opu.ua/about/reports#11
https://el.opu.ua/
https://opu.ua/document/2501
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4. ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ 
4.1 Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх компонентів 

та циклами підготовки 
 

№ 
п/п 

Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти  
(кредитів / %) 

Обов’язкові 
компоненти ОПП 

(обов’язкова 
частина за НП) 

Вибіркові компоненти 
ОПП (вибіркова 
частина за НП) 

Всього за 
весь термін 

навчання 

1 Навчальні дисципліни загальної 

підготовки: 
6,0/7 6,0/7 12,0/13 

2 Навчальні дисципліни 

професійної підготовки: 
31,5/35 16,5/18 48,0/53 

3 Курсові проекти немає немає немає 

4 Практична підготовка: 12/13 Немає 12/13 

5 Атестація: 18,0/20 Немає 18,0/20 

6 Всього за весь термін навчання: 67,5/75 22,5/25 90/100 

 
4.2 Перелік компонентів освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

4.2.1 Перелік компонентів ОП 

Шифр 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

Форма підсумк. 
контролю: 
Е, З, КР, КП, 

Захист 

1. Обов’язкова частина 

1.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 
ОЗ01 Інноваційні технології прийняття управлінських рішень 3,0 З 

ОЗ02 Інфокомунікації в освіті, науці і бізнесі 3,0 З 
 Всього за цикл 6,0  

1.2.  Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ОП01 
Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності 

4,5 Е 

ОП02 Організація обліку в управлінні підприємством 4,5 Е, КР 

ОП03 Фінансовий аналіз 4,5 Е 

ОП04 Організація і методика  контролю і аудиту 4,5 Е 

ОП05 
Податкова звітність та розрахунки  за різними 
системами оподаткування 

3,0 З 

ОП06 
Інформаційно-аналітичне забезпечення систем 
управління 

3,0 З 

ОП07 
Контролінг та обліково-аналітичне забезпечення 
розвитку 

4,5 Е, КР 

ОП08 Консалтинг з обліку, аудиту і оподаткування 3,0 З 

 Всього за цикл 31,5  

1.3. Курсові проекти 

 Відсутні   

1.4 Практична підготовка 

ПП01 Переддипломна практика 12,0 З 

1.5 Атестація магістрів 

А01 Кваліфікаційна робота  18,0 Е 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: кредитів / %  

67,5/75,0   
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Шифр 
Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів 

Форма підсумк. 
контролю: 
Е, З, КР, КП, 

Захист 

2. Вибіркова частина 

2.1. Навчальні дисципліни загальної підготовки 

ВЗ01 Українська мова як іноземна* 
3,0 З 

1,5 З 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 

3,0 З 

ВЗ03 Організаційна психологія 

ВЗ04 Суспільні зміни та соціальний розвиток 

ВЗ05 Бізнес-консалтинг 

ВЗ06 Безпека технічних систем 

ВЗ07 Інтелектуальна власність та авторське право 

ВЗ08 Менеджмент ідей та ініціатив 

ВЗ09 
Економіка Європейського Союзу (ЄС) та відносини ЄС-
Україна  1) 

3,0 З 

ВЗ10 Ресурсний діджитал менеджмент 

ВЗ11 Патентознавство 

ВЗ12 Аналітика соціально-економічних процесів 

ВЗ13 
Міжнародний рекрутинг за сферами економічної 
діяльності 

ВЗ14 
Імітаційне  моделювання складних економічних 
систем 

ВЗ15 Іноземна мова за професійним спрямуванням 

 Всього за цикл 6,0  

2.2 Навчальні дисципліни професійної підготовки 

ВП01 Стратегічний управлінський облік 

4,5 Е 
ВП02 

Оцінювання та прогнозування фінансово-
економічного стану та розвитку підприємства 

ВП03 
Стратегічне управління інноваційним розвитком 
підприємства 

ВП04 
Обліково-аналітичне забезпечення міжнародних 
операцій 

4,5 Е 
ВП05 Публічний аудит 

ВП06 Безпекоорієнтований менеджмент 

ВП07 
Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-
економічної безпеки  

4,5 З ВП08 Аудит адміністративної діяльності 

ВП09 
Управління ризиками фінансово-господарської 
діяльності підприємства 

ВП10 
Тренінг-курс:  Старт та розвиток власного бізнесу: 
оформлення та податковий супровід 

3 З ВП11 Фінансовий моніторинг 

ВП12 
Тренінг-курс: Управління проектами в умовах 
невизначеності 

 Дисципліни з інших освітніх програм**   

 Всього за цикл 16,5  

Загальний обсяг вибіркових компонент: кредитів / %  
22,5/25,0  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90/100  

ВЗ15 Військова підготовка ***  29,0  
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Примітка: 

 Згідно із Законом України “Про вищу освіту” здобувачі вищої освіти мають право на: вибір 

навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, 

в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного 

рівня вищої освіти. При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з керівником відповідного 

факультету чи підрозділу. 

Умовні позначення до таблиці: 

*     Дисципліна викладається додатково тільки для іноземних студентів 

**  В 2 семестрі здобувачі можуть обрати навчальні дисципліни з  навчальних планів інших освітніх 
програм загальним обсягом до 22,5 кредитів ЄКТС  
*** Послідовність вивчення дисципліни, графік навчального процесу, форма проведення занять та їх обсяг, 

форми  та засоби поточного і підсумкового контролю встановлюється програмою військової  підготовки 
1)     Дисципліна може викладатися англійською мовою 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80#w148
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4.3 Структурно-логічна схема ОП 
4.3.1 Короткий опис логістичної послідовності вивчення освітніх компонент здобувачами вищої освіти  

1 семестр – 30 кр  2 семестр – 30 кр  3 семестр– 30 кр  

Інноваційні технології прийняття управлінських рішень 
3,0 

 Контролінг та обліково-аналітичне забезпечення розвитку 
4,5  

 Переддипломна  практика 
12,0 

 

      

Інфокомунікації в освіті, науці та бізнесі 
3,0  

 Консалтинг з обліку, аудиту і оподаткування 
3,0 

 Атестація магістрів 
18,0 

 

      

Облік і фінансова звітність за міжнародними 
стандартами фінансової звітності 

4,5 

 Кадровий менеджмент/ Організаційна психологія/ Суспільні зміни та соціальний 
розвиток / Бізнес-консалтинг / Безпека технічних систем / Інтелектуальна власність та 

авторське право / Менеджмент ідей та ініціатив 
3,0  

   

      

Організація обліку в управлінні підприємством 
4,5 

 Економіка Європейського Союзу (ЄС) та відносини ЄС-Україна  / Ресурсний діджитал 
менеджмент / Патентознавство / Аналітика соціально-економічних процесів / 

Міжнародний рекрутинг за сферами економічної діяльності / Імітаційне  моделювання 
складних економічних систем / Іноземна мова за професійним спрямуванням 

3,0 

   

      

Фінансовий аналіз 
4,5 

 Стратегічний управлінський облік / 

Оцінювання та прогнозування фінансово-економічного стану та розвитку 
підприємства / Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства  

4,5 

   

      

Організація і методика  контролю і аудиту 
4,5 

 Обліково-аналітичне забезпечення міжнародних операцій 
Безпекоорієнтований менеджмент / Публічний аудит 

4,5 

   

      

Податкова звітність та розрахунки  за різними 
системами оподаткування 

3,0 

 Обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки  / Аудит 
адміністративної діяльності/Управління ризиками фінансово-господарської 

діяльності підприємства  
4,5 

   

      

Інформаційно-аналітичне забезпечення систем 
управління  

3,0 

 Тренінг-курс:  Старт та розвиток власного бізнесу: оформлення та податковий 
супровід/ Фінансовий моніторинг / Тренінг-курс: Управління проектами в 

умовах невизначеності   
3,0 

   

      

  ОК за іншими ОП  до 22,5    

Умовні позначення: 

ОБОВ’ЯЗКОВА ЧАСТИНА  ВИБІРКОВА ЧАСТИНА 

ОК загальної 
підготовки  

6,0 кр 

 ОК професійної 
підготовки  

61,5 кр 

 
ОК загальної підготовки 

6,0 кр 

 ОК професійної 
підготовки 

16,5 кр 

 ОК за іншими ОП   
до 22,5 кр   

кр – кількість кредитів  
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5.Матриці співвідношення програмних компетентностей, програмних результатів навчання та освітніх компонентів  

5.1Матриця співвідношення програмних компетентностей до освітніх компонентів  
Шифри освітніх 
компонент 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК
1

 

ЗК
2

 

ЗК
3

 

ЗК
4

 

ЗК
5

 

ЗК
6

 

ЗК
7

 

ЗК
8

 

ЗК
9

 

ЗК
1

0
 

ЗК
1

1
 

С
К

1
 

С
К

2
 

С
К

3
 

С
К

4
 

С
К

5
 

С
К

6
 

С
К

7
 

С
К

8
 

С
К

9
 

С
К

1
0

 

Дисципліни загальної підготовки 

ОЗ01 + +    + + +   +         +   

ОЗ02 +  + +    + + + +         +   

Дисципліни професійної підготовки 

ОП01 +  +    + +   +  +   +   +   + 

ОП02 + +  + + +       + + +    + + + + 

ОП03 + +  + + + +      +   + +  +  + + 

ОП04 + +      +  + + + +  +   + + + + + 

ОП05 +   +  + +  +    +  +    + + + + 

ОП06 + +  +   +      +   + +  + + + + 

ОП07 + +   +  +     +  + +  +  + + + + 

ОП08 +        + + + + + + +  + +  + +  

Практична підготовка 
ПП01 + +  + +  +  + + +  +   + + +    + 

Атестація 
А01 + + + + + + + + +   + +  + + +  +  + + 
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 5.2 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до програмних компетентностей.  
 

Програмні 
результати 
навчання 

Ін
те

гр
ал

ьн
а 

ко
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Загальні компетентності Спеціальні компетентності 

ЗК1 ЗК2 ЗК3 ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 ЗК10 ЗК11 СК1 СК2 СК3 СК4 СК5 СК6 СК7 СК8 СК9 СК10 

ПРН1 + +     +               + 

ПРН2 +   +         + + + + + + +    

ПРН3 +  +     +  +            + 

ПРН4 + +        + +  + +  +   + + +  

ПРН5 + +    + +      +  + +   + + + + 

ПРН6 + +   +        + +   +  + + +  

ПРН7 + +    +     +  + + + + + + + + + + 

ПРН8 +      +    +  + + + +   + + + + 

ПРН9 +       +     +   + +  +  + + 

ПРН10 +   + +  +    +  +    +    + + 

ПРН11 + +          +   +  + +   + + 

ПРН12 +   +  +       +    +  +  + + 

ПРН13 +       +   + +      + +  +  

ПРН14 + +  +  + +       + +  +  +    

ПРН15 + +  + + + + + +             + 

ПРН16 +  +     + +  +          +  

ПРН17 + +    + +  +   +         +  

ПРН18 +        + + +       +  + +  

ПРН19 + +    +      +          + 
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5.3 Матриця співвідношення програмних результатів навчання до освітніх компонент.  

 
Програмні 

результати 

навчання 

Шифри освітніх компонент 

ОЗ01 ОЗ02 ОП01 ОП02 ОП03 ОП04 ОП05 ОП06 ОП07 ОП08 ПП01 АО01 

ПРН 1 +    +   +   + + 
ПРН 2   + +  + +  +  + + 
ПРН 3  +          + 
ПРН 4   + +   +  +   + 
ПРН 5 +  + +      +  + 
ПРН 6   + + + +  + + + +  
ПРН 7 +   + + + + + + +  + 
ПРН 8       +   +   
ПРН 9   + + +   +   + + 
ПРН 10 +  +  +   + +  + + 
ПРН 11      +   + +   
ПРН 12      +  + +   + 
ПРН 13      +    +   
ПРН 14 + +  + + + +     + 
ПРН 15   + + + +   +  + + 
ПРН 16  +        + + + 
ПРН 17   + + +  +  + + + + 
ПРН 18  + +   +    + + + 
ПРН 19           + + 
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6. Форма атестації 

Атестація випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проводиться у формі 
захисту кваліфікаційної роботи магістра та завершується видачою документів встановленого 
зразка про присудження йому ступеня магістра  з присвоєнням кваліфікації: магістр обліку і 
оподаткування. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

 

Форма атестації Публічний захист (демонстрація) кваліфікаційної роботи.  

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи  
 

Атестація здійснюється дипломною екзаменаційною комісією (далі – ДЕК), 
до складу якої можуть включатися представники роботодавців та їх 
об’єднань, відповідно до Положення про екзаменаційні комісії  з атестації 
здобувачів вищої освіти в університеті, затвердженого вченою радою.  
Загальні вимоги до кваліфікаційної роботи визначаються Положенням  
«Про атестацію осіб, які здобувають ступінь бакалавра та магістра в 
Одеському національному політехнічному університеті» (введено і дію 
Наказом Ректора ОНПУ  № 271-в  від 30.05.2019 р.;  https:// 

op.edu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf) 
Атестація здійснюється відкрито і гласно. 
Вимоги до кваліфікаційної роботи: 
Кваліфікаційна  робота магістра – це навчально-наукова робота здобувача, 
яка виконується на завершальному етапі здобуття кваліфікації магістра  для 
встановлення відповідності отриманих здобувачами вищої освіти 
результатів навчання (компетентностей) вимогам стандарту вищої освіти. 
Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого ДЕК визначає рівень 
підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і 
приймає рішення щодо присвоєння відповідної кваліфікації та видачу 
диплома. 
Кваліфікаційна робота магістра обліку і оподаткування передбачає 
розв’язання складного завдання або проблеми в сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та/або оподаткування. Кваліфікаційна робота не повинна 
містити плагіату, фабрикації та фальсифікації. 
За структурою робота містить вступ, теоретичний розділ, аналітичний 
розділ та  розділ з пропозиціями щодо розв’язання проблеми поставленої 
відповідно до теми роботи, об’єкту, предмету та бази дослідження, 
загальні висновки.  
У кваліфікаційній роботі не може бути академічного плагіату, фабрикації та 
фальсифікації. Кожна робота проходить перевірку на плагіат. 
Кваліфікаційна робота має бути розміщена у репозитарії Державного 
університету «Одеська політехніка». 

 
7. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Державним 

університетом «Одеська політехніка» складається з таких процедур і заходів, 

передбачених законом «Про вищу освіту»: 

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти; 

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників закладу вищої освіти та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб; 

https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf
https://opu.ua/sites/default/files/publicFiles/node_docs/atestaciya_2019.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w248
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4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних 

працівників; 

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 

числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; 

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації; 

8) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 

освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату; 

9) інших процедур і заходів. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та освітньої 

діяльності Одеського національного політехнічного університету затверджено Вченою радою 

Одеського національного політехнічного університету, протокол від 29.10.2019 р. № 3 та 

введено в дію наказом ректора від 31.10.2019 р. № 54.  

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w249
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w250
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w251
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w128
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w252
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w253
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w254
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18?find=1&text=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F#w129
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Інформаційний додаток до ОП – Співвідношення компетентностей, результатів навчання до вибіркових освітніх компонентів 
 

Код Освітня компонента Компетентності Результати навчання 

ВЗ02 Кадровий менеджмент 

К1. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 
до спільної мети, працювати в команді 

РН1. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері 
РН2. Уміння застосовувати знання і розуміння для 
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності  
РН3. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання 
РН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерування 
підприємницької ідеї  
РН5. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу)  
РН6. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 

К2. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-
відповідально і свідомо 

РН7. Вміти використовувати комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних ділових та особистісних 
контактів, як передумову ділового успіху. Вміти спілкуватись 
в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами  
РН8. Знати основи кадрового менеджменту, авторського 
праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують 
її до етичних цінностей  
РН9. Займатися самоаналізом, використовувати методи 
адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), 
долати власні недоліки  
РН10. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
РН11. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті 
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К3. Здатність бути критичним і самокритичним РН12. Займатися самоаналізом, використовувати методи 
адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), 
долати власні недоліки 

ВЗ03 Організаційна психологія 

К1. Здатність використовувати психологічні технології 
роботи з персоналом. 

РН1. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті; 
РН2. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 
команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 
вирішення професійних задач; 
РН3. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом 

К2. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності. 
К3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

РН4. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 
(команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіями. 

К4. Здатність створювати та організовувати ефективні 
комунікації в процесі управління 

РН1. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті; 
РН2. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 
команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 
вирішення професійних задач; 
РН5. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 

ВЗ04 
Суспільні зміни та 
соціальний розвиток 

К1. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-
відповідально і свідомо 

РН1. Вміти використовувати комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних ділових та особистісних 
контактів, як передумову ділового успіху. Вміти спілкуватись 
в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами  
РН2. Знати основи кадрового менеджменту, авторського 
праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують 
її до етичних цінностей  
РН3. Займатися самоаналізом, використовувати методи 
адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), 
долати власні недоліки  
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РН4. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
РН5. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті 

К2. Здатність до спілкування з представниками різних 
професійних груп, зокрема інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності), в т.ч. з використанням іноземної 
мови 

РН6. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних 
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у 
професійній сфері, ефективної праці в колективі, 
адаптивності  
РН7. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом  
РН8. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті  
РН9. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 

К3. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати 
нові ідеї 

РН10. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій  
РН11. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом 
РН12. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері 
РН13. Вміти використовувати методи та методики 
проведення наукових та прикладних досліджень 
РН14. Вміти використовувати методи та методики 
проведення наукових та прикладних досліджень 
РН15. Знати методологію системних досліджень, методів 
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, 
розуміти їх складність, їх різноманіття, 
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багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань 
в галузі професійної діяльності 
РН16. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо 
РН17. Знати методи проведення досліджень та вміти 
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення  
РН18. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання 
РН19. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному 
та тактичному розрізах; планувати і здійснювати 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу) 
РН20. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність 

ВЗ05 Бізнес-консалтинг 

К1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
К2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
  

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій 
РН2. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом 
РН3. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері 
РН4. Вміти використовувати методи та методики проведення 
наукових та прикладних досліджень 
РН5. Знати методологію системних досліджень, методів 
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, 
розуміти їх складність, їх різноманіття, 
багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань 
в галузі професійної діяльності 
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РН6. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо 
РН7. Знати методи проведення досліджень та вміти 
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення 
РН8. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання  
РН9. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу)  
РН10. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність 

К2. Здатність до спілкування з представниками різних 
професійних груп, зокрема інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності), в т.ч. з використанням іноземної 
мови 

РН11. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних 
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у 
професійній сфері, ефективної праці в колективі, 
адаптивності 
РН12. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом  
РН13. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті 
РН14. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 

К3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел . 
К4(ЗК04) Здатність проведення досліджень на відповідному 
рівні. 

РН15. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій  
РН16. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
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РН17. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах 
РН18. Проектувати ефективні системи управління 
організаціями 

К4. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності 

РН19. Уміння застосовувати знання і розуміння для 
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності  
РН20. Вміти використовувати методи та методики 
проведення наукових та прикладних досліджень  
РН21. Знати методологію системних досліджень, методів 
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, 
розуміти їх складність, їх різноманіття, 
багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань 
в галузі професійної діяльності  
РН22. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
РН23. Знати методи проведення досліджень та вміти 
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення 

ВЗ06 Безпека технічних систем 

К1. Вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати 
нові ідеї 

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій  
РН2. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом  
РН3. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері  
РН4. Вміти використовувати методи та методики проведення 
наукових та прикладних досліджень  
РН5. Знати методологію системних досліджень, методів 
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, 
розуміти їх складність, їх різноманіття, 
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багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань 
в галузі професійної діяльності  
РН6. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
РН7. Знати методи проведення досліджень та вміти 
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення  
РН8. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання  
РН9. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу) 
РН10. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність 

К2. Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально-
відповідально і свідомо 

РН11. Вміти використовувати комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних ділових та особистісних 
контактів, як передумову ділового успіху. Вміти спілкуватись 
в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами  
РН12. Знати основи кадрового менеджменту, авторського 
праву, професійної педагогіки, що сприяють розвитку 
загальної культури й соціалізації особистості та спрямовують 
її до етичних цінностей  
РН13. Займатися самоаналізом, використовувати методи 
адекватної оцінки (самооцінки), критики (самокритики), 
долати власні недоліки  
РН14. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо 
РН15. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті 
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К3. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків 

РН16. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні 
мети та якісного виконання робіт у професійній сфері 

К4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
К5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
 

РН17. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій 
РН18. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо  
РН19. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах 
РН20. Проектувати ефективні системи управління 
організаціями 

К6. Прагнення до застосування сучасних інноваційних 
технологій 

РН21. Мати знання щодо використання сучасних 
інноваційних технологій 

ВЗ07 
Інтелектуальна власність та 
авторське право 

К1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
К2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

РН1. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення; 
РН2. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення 
та інформаційні системи для вирішення задач управління 
організацією; 

К3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
 

РН3.  Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 
(команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіями. 
РН4. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

К4. Здатність до ефективного використання та розвитку 
ресурсів організації 

РН1. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

РН5.Планувати і проводити наукові дослідження, 
демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до 
оприлюднення; 

РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
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законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ВЗ08 
Менеджмент ідей та 
ініціатив 

К1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності 

РН1. Уміння застосовувати знання і розуміння для 
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності 
РН2. Вміти використовувати методи та методики проведення 
наукових та прикладних досліджень  
РН3. Знати методологію системних досліджень, методів 
дослідження та аналізу складних об'єктів та процесів, 
розуміти їх складність, їх різноманіття, 
багатофункціональність для розв’язання прикладних завдань 
в галузі професійної діяльності 
РН4. Систематично читати літературу за фахом (у тому числі 
закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 
тощо 
РН5. Знати методи проведення досліджень та вміти 
аналізувати складність технічних систем, розуміти складність 
задач оптимізації цих систем та їх елементів, та 
вдосконалювати методики їх проведення 

К2. Визначеність і наполегливість щодо поставлених 
завдань і взятих обов’язків 

РН6. Розуміти необхідність бути наполегливим у досягненні 
мети та якісного виконання робіт у професійній сфері 

К3. Прагнення до застосування сучасних інноваційних 
технологій 

РН7. Мати знання щодо використання сучасних інноваційних 
технологій 

К4. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 
до спільної мети, працювати в команді 

РН8. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері  
РН9. Уміння застосовувати знання і розуміння для 
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності 
РН10. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання  
РН11. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерування 
підприємницької ідеї 
РН12. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному 
та тактичному розрізах; планувати і здійснювати 
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу)  
РН13. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 
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ВЗ09 
Економіка Європейського 

Союзу (ЄС) та відносини ЄС-
Україна  (1) 

К1. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших 
галузей знань/видів економічної діяльності). 
 

РН1. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні 
рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та 
управління суб’єктами економічної діяльності 
РН2 (ПРН0З. (Зн1,К1,АВ3)) Вільно спілкуватися іноземною 
мовою усно і письмово при обговоренні результатів 
досліджень та інновацій. 

К2. Здатність розробляти та управляти проектами. РН3. Розробляти соціально-економічні проекти та систему 
комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, 
очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 

К3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. РН3. Розробляти та управляти соціально-економічними 
проектами та комплексними діями з урахуванням їх цілей, 
очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 
законодавчих, ресурсних та інших обмежень. 
РН4. Обирати ефективні методи управління економічною 
діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі 
релевантних даних та наукових і прикладних досліджень 

ВЗ10 
Ресурсний діджитал 
менеджмент 

К1. Навички використання інформаційно-комунікаційних 
технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з 
різних джерел та прийняття рішень 

РН1. Вміти використовувати методи та правила управління 
інформацією та роботу з документами за професійним 
спрямуванням. Володіти методиками та сучасними засобами 
інформаційних технологій 
РН2. Вміти використовувати комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних ділових та особистісних 
контактів, як передумову ділового успіху. Вміти спілкуватись 
в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами  
РН3. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних 
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у 
професійній сфері, ефективної праці в колективі, 
адаптивності 
РН4. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення 
РН5. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу) 
РН6. Практикувати використання  сучасних  інформаційно-
комунікаційних технологій. Застосовувати спеціалізоване 
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програмне забезпечення та інформаційні системи для 
вирішення задач управління організацією 

К2. Здатність планувати та управляти часом РН7. Вміти використовувати комунікаційні технології для 
підтримування гармонійних ділових та особистісних 
контактів, як передумову ділового успіху. Вміти спілкуватись 
в професійних і наукових колах державною та іноземною 
мовами 

К3. Прагнення до застосування сучасних інноваційних 
технологій 

РН8. Мати знання щодо використання сучасних інноваційних 
технологій 

ВЗ11 Патентознавство 

К1. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 
виявляти ініціативу та підприємливість, генерувати нові ідеї 
(креативність); 

РН1. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 
підприємницькі ідеї;  
РН2. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення 
науково-практичних проблем. 

К2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 
К3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 

РН3. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення; 
РН4. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення 
та інформаційні системи для вирішення задач управління 
організацією; 

К4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
 

РН5.  Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 
(команди), споживачами, контрагентами, контактними 
аудиторіями. 
РН6. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. 

К5. Здатність до ефективного використання та розвитку 
ресурсів організації 

РН3. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

РН7.Планувати і проводити наукові дослідження, 
демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до 
оприлюднення; 

РН8. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 
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ВЗ12 
Аналітика соціально-
економічних процесів 

К1. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, 
інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та 
їх використання для експертної оцінки господарських 
ситуацій і прийняття управлінських рішень 

РН1. Вміти здійснювати теоретичні і прикладні дослідження у 
сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності з 
використанням сучасних методів і технологій. 
РН2. Вміти висловлювати чітко, послідовно та логічно свої 
думки і переконання, вести наукову та професійну дискусію 

К2. Здатність оцінювати та прогнозувати розвиток 
економічної динаміки на різних рівнях її організації 

РН3. Вміти застосовувати методи і методики проведення 
наукових та прикладних досліджень. 
РН4. Вміти формувати та обґрунтовувати оцінки та  прогнози 
розвитку економічної динаміки у сфері підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності  

ВЗ13 
Міжнародний рекрутинг за 
сферами економічної 
діяльності 

К1. Здатність організовувати та мотивувати людей рухатися 
до спільної мети, працювати в команді 

РН1. Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 
творчої та креативної діяльності, системного мислення у 
професійній сфері  
РН2. Уміння застосовувати знання і розуміння для 
розв’язання задач, які характерні обраній спеціальності  
РН3. Вміти чітко, послідовно та логічно висловлювати свої 
думки та переконання  
РН4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерування 
підприємницької ідеї  
РН5. Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу),  
РН6. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 

К2. Здатність до спілкування з представниками різних 
професійних груп, зокрема інших професійних груп різного 
рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності), в т.ч. з використанням іноземної 
мови 

РН7. Знати та розуміти закони та методи міжособистісних 
комунікацій, норми толерантності, ділових комунікацій у 
професійній сфері, ефективної праці в колективі, 
адаптивності  
РН8. Уміти складати психологічний портрет людини, 
підбирати робітників на визначені посади, знаходити шляхи 
виходу з конфліктної ситуації для ефективного управління 
персоналом 
РН9. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації 
всередині колективу, з представниками різних професійних 
груп та в міжнародному контексті 
РН10. Вміти делегувати повноваження та керівництво 
організацією (підрозділом) 
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ВЗ14 
Імітаційне  моделювання 
складних економічних 
систем 

К1. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, ухвалювати управлінські рішення та 
забезпечувати умови їх реалізації. 
 

РН 1 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 
управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, 
аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 
рішень з метою їх оптимізації 
РН2. Обґрунтувати інноваційні підходи щодо інформаційного 
забезпечення системи контролю за використанням 
ресурсного потенціалу з урахуванням стратегії розвитку 
бізнесу 
РН3. Знати можливості інформаційних та комунікаційних 
технологій, сучасних програмних продуктів для забезпечення 
реалізації завдань дослідження та професійної діяльності в 
економці та управлінні 

К2. Вміння обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, у тому числі у відповідності до  
міжнародних стандартів. 
 

РН 1.Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, 
класифікації та критичної оцінки інформації; інструментарієм 
аналізу, моделювання, проектування для виконання завдань 
дослідження та/або управління. 
РН2.  Розуміти, обґрунтовувати вибір, інтегрувати та 
адаптувати існуючі економіко-математичні методів та 
моделей для дослідження економічних процесів в системі 
прийняття управлінських рішень. 

ВЗ15 
Іноземна мова за 
професійним спрямуванням 

К1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. РН1. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля 
вирішення комунікативних завдань державною та 
іноземними мовами. 

ЗК2. Здатність працювати в міжнародному контексті 

ВП01 
Стратегічний управлінський 
облік 

К1. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 

РН1. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку 
і координувати діяльність облікового персоналу з 
урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання. 

К2. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації. 

РН2. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику. 

К3. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 
методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 
управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 
відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

РН3. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати 
вибір та пояснювати застосовування нової методики 
підготовки і надання облікової інформації для потреб 
управління суб’єктом господарювання.  

РН4. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, надавати 
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консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації.  

РН5. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

К4. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

РН6. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

ВП02 

Оцінювання та 
прогнозування фінансово-
економічного стану та 
розвитку підприємства 

К1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні; РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

К2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

К3. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації. 

РН2. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 

К4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 

РН3. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення; 

К5. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації. 

РН4. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників,  менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації. 

К6. Здатність здійснювати аналітичну, експертну, 
консультаційну діяльність з питань управління фінансово-
економічною безпекою,  оцінювання її рівня та чинників.   

РН5. Надавати експертну оцінку та рекомендації суб’єктам 
управління різних рівнів з питань забезпечення фінансово-
економічної безпеки в процесі діяльності та розвитку 
суб’єктів господарювання. 

К7. Здатність використовувати економіко-математичні 
методи і моделі для  дослідження економічних  процесів. 

РН6. Розуміти, обґрунтовувати вибір, інтегрувати та 
адаптувати існуючі економіко-математичні методи та моделі 
для дослідження економічних процесів в системі прийняття 
управлінських рішень. 

ВП03 
Стратегічне управління 
інноваційним розвитком 
підприємства 

К1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. РН1. Вміти розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 
бачення сучасних проблем економіки та управління. 

К2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту, в тому числі у 

РН2. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 
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відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

К3. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими організація визначає подальші напрями 
розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та 
плани; 

РН3. Планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; 
РН4. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення 
організації (підрозділу). 

К4. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 

РН5. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати 
методи їх вирішення; 
 

К5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації. 

РН6. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 

К6. Здатність до управління організацією та її розвитком. РН3. Планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; 
РН4. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, 
матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації 
(підрозділу). 
РН5. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення 

К7. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації. 

РН7. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації. 

ВП04 
Обліково-аналітичне 
забезпечення міжнародних 
операцій 

К1. Здатність працювати в міжнародному контексті. РН1. Вміти розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 
бачення сучасних проблем економіки та управління. 

К2. 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. 

РН2. 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. 

К3. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 
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К4. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації 
 

РН3. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 
РН5. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

К5. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 

РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства та соціальну відповідальність; 

К6. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

РН7. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, надавати 
консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. 
РН2. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 
забезпечення системи контролю використання ресурсного 
потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 
сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ВП05 Публічний аудит 

К1. Використовувати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 
процесі практичної діяльності 
К2. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору.  
К3. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

РН1. Розробляти та оцінювати ефективність системи 
контролю суб’єктів господарювання.  
 

РН2. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 
забезпечення системи контролю використання ресурсного 
потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 
сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ВП06 
Безпекоорієнтований 
менеджмент 

К1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
К2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 
різних джерел. 
К3. 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. 

РН1. Вміти розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 
бачення сучасних проблем економіки та управління. 
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К4. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації 
К5. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору. 
К6. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

РН2. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 
РН3. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників,  менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ВП07 
Обліково-аналітичне 
забезпечення фінансово-
економічної безпеки  

К1. 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. 

РН1. 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. 

К2. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 

К3. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації 
 

РН2. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 
РН3. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

К4. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання. 
К5. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування 

РН4. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку 
і координувати діяльність облікового персоналу з 
урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 
господарювання. 

РН5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 
інформації в управлінні підприємством, надавати 
консультації управлінському персоналу суб’єкта 
господарювання щодо облікової інформації. 

ВП08 
Аудит адміністративної 
діяльності 

К1. Використовувати міжнародні стандарти контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в 
процесі практичної діяльності 

РН1. Розробляти та оцінювати ефективність системи 
контролю суб’єктів господарювання.  
РН2. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 
забезпечення системи контролю використання ресурсного 
потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 
сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 
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К2. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору.  
К3. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

ВП09 
Управління ризиками 
фінансово-господарської 
діяльності підприємства 

К1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
 

РН1. Вміти розвивати та підвищувати свій 
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 
бачення сучасних проблем економіки та управління. 

К2. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

РН2. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

К3. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 
організації, приймати ефективні управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 

РН3. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення; 
РН4. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність; 

К4. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації 

РН5. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 
 

К5. Здатність здійснювати аналітичну, експертну, 
консультаційну діяльність з питань управління фінансово-
економічною безпекою,  оцінювання її рівня та чинників.   

РН6. Вміти ідентифікувати, аналізувати, оцінювати чинники 
фінансово-економічної безпеки в процесі діяльності та 
розвитку суб’єкта господарювання, застосовувати сучасні 
методи та моделі для дослідження фінансово-економічної 
безпеки та її чинників. 

К6. Здатність використовувати економіко-математичні 
методи і моделі для  дослідження економічних  процесів. 

РН7. Розуміти, обґрунтовувати вибір, інтегрувати та 
адаптувати існуючі економіко-математичні методи та моделі 
для дослідження економічних процесів в системі прийняття 
управлінських рішень. 
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ВП10 

Тренінг-курс:  Старт та 
розвиток власного бізнесу: 
оформлення та податковий 
супровід 

К1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
К2. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
К3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

РН1. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

К4. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків. 

РН2. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на 
підставі діючого податкового законодавства. 

К5. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору. 
К6. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

РН3. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, 9 менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

ВП11 Фінансовий моніторинг 

К1. Здатність до ефективного використання та розвитку 
ресурсів організації; 
К2. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

РН1. Ідентифікувати проблеми в організації та 
обґрунтовувати методи їх вирішення; 
РН2. Мати навички прийняття, обґрунтування та 
забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність; 

К3. 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. 

РН3. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 

К4. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору. 

РН4. Розробляти та оцінювати ефективність системи 
контролю суб’єктів господарювання. 
РН5. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 
забезпечення системи контролю використання ресурсного 
потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 
сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 
РН6. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику. 

К5. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 

РН7. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
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користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

ВП12 
Тренінг-курс: Управління 
проектами в умовах 
невизначеності 

К1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи 
та інструментарій менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів; 

РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний 
інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

К2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. РН2. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 
підприємницькі ідеї; 

К3. Здатність розробляти проекти, управляти ними, 
виявляти ініціативу та підприємливість; 

РН3. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати 
підприємницькі ідеї; 
РН4. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

К4. Навички використання інформаційних та комунікаційних 
технологій; 

РН4. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 
розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, 
методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

К5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 
стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 
ризику та/або асиметричності інформації. 

РН5. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в 
цілях прийняття управлінських рішень. 
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