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1. Профіль освітньої програми 

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

 
1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Економіко-правовий факультет 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

Магістр  

 Магістр обліку і оподаткування  

Кваліфікація в 

дипломі 

 Ступінь вищої освіти – Магістр 

 Спеціальність – 071 Облік і оподаткування   

 

  Офіційна назва 

освітньої програми 

 Облік і оподаткування 

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

 Диплом магістра; одиничний; 90 кредитів ЄКТС 

Наявність акредитації  Наказ МОН України від 27.02.2018 р. № 204,  

 Серія УД № 16002057 

Цикл / рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA - другий цикл, 

EQF-LLL - 7 рівень 

Передумови (вимоги 

щодо попередньої 

освіти) 

Наявність освітнього ступеня «бакалавр» або освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст» 

Мова(и) викладання  українська, англійська   

Термін дії освітньої 

програми 

1 рік 4 місяці  

Інтернет - адреса 

постійного розміщення 

опису освітньої програми 

Офіційний сайт ОНУ за посиланням: Офіційні документи 

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents  

2 - Мета освітньої програми 

      Метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних фахівців, які здатні  розв’язувати складні завдання і проблеми у 

сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для 

прийняття ефективних управлінських рішень, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.  

 
 

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область 

     Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна,  контрольно-

аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів 

господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування. 

     Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні 

завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents


     Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і 

концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

     Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи 

під час досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки 

на макро- 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. 

Орієнтація 

освітньої 

програми 

     Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі 

управління та адміністрування, враховує специфіку роботи суб’єктів 

господарювання, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких студент 

визначає професійну та наукову кар’єру. 

     Програма спрямована на підготовку студента до активної творчої 

наукової і практичної  діяльності в умовах формування ринкової 

економіки, формування аналітичних та організаційних навичок для 

здійснення ефективної облікової, управлінської, аналітичної діяльності  у 

відповідності до тенденцій соціально-економічного розвитку України, 

набуття широкого світогляду, впевненості та компетентності з широкого 

кола питань методології організації обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування, що дозволить володіти системним мисленням та активним 

діловим спілкуванням, які б змогли внести свій вклад в розвиток наукової і 

практичної діяльності та поєднувати високий професіоналізм і 

психологічну адаптованість. 

     Програма має дослідницьку та практичну складові частини. 

Дослідницька частина є науково орієнтованою. Практична складова є 

професійно орієнтованою. 

      

Основний фокус 

освітньої 

програми 

Загальна (академічна) вища освіта в предметній області «Облік і 

оподаткування» галузі знань «Управління та адміністрування»  

Особливості 

програми 

 Освітня програма має універсальну спрямованість при підготовці фахівців 

з обліку і оподаткування. Програма розвиває перспективи отримання 

поглиблених знань з обліку, аудиту та оподаткування у відповідності до 

національних і міжнародних стандартів на підприємствах різних 

організаційно-правових форм.  

Змістовне наповнення освітніх компонентів дозволяє сформувати фахівця з 

інноваційним мисленням, який здатний моделювати систему обліку та 

оподаткування у відповідній економічній системі. Освітня програма  

враховує основні вимоги Міжнародних стандартів професійної освіти 

бухгалтерів (International Accounting Education Standards Board (IAESB).   

Випускники програми мають вміння та навички вирішувати специфічні 

професійні задачі, які виникають за основними напрямками діяльності 

будь-якого економічного суб’єкта: зовнішньоекономічна діяльність, 

відносини з бюджетом, з банками, з судовими органами, з аудиторськими 

компаніями та ін. 

Здобуті знання та навички закріпляються у ході проходження виробничої 

та переддипломної практики з обліку, аналізу, контролю, аудиту і 

оподаткування на підприємствах різних організаційно-правових форм.    



     Практика має професійну спрямованість, у підсумку випускник набуває 

таких знань і навичок: знання сучасної методології та методик наукових 

досліджень на мікроекономічному рівні; уміння самостійно обирати об'єкт 

наукового дослідження, виконувати основні дослідницькі процедури - 

пошуку, відбору та аналізу економічної інформації, підготовки наукових 

публікацій; засвоювати прийоми збирання, систематизації, аналізу і опису 

економічних явищ з метою їх наукового і методичного осмислення; 

володіння іноземними мовами (однією з західноєвропейських) у обсягу, 

достатньому для знайомства з науковою інформацією та наукових 

контактів із зарубіжними колегами; опанування комп'ютерної техніки та 

новинок користування нею у власних наукових дослідженнях. 

     З метою поглиблення знань фахової підготовки, а також реалізації 

індивідуальних запитань і пізнавальних потреб спеціалістів, пропонується 

ряд спецкурсів за вибором, виходячи з актуальних проблем науки та 

практики розвитку реформи бухгалтерського обліку і оподаткування в 

Україні. Вибіркова компонента освітньої програми використовується для 

підвищення рівня соціальної захищеності випускників за рахунок 

забезпечення мобільності системи підготовки фахівців щодо задоволення 

вимог ринку праці. 

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаш-

тування  

Магістр обліку і оподаткування підготовлений до роботи за кількома з 

видів і найменувань економічної діяльності за національним 

класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності» ДК 

009:2010, що представлені в секціях А – U3. 

Магістр обліку і оподаткування здатний виконувати професійну роботу за 

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 

003:2010 (КП) та обіймати первинні посади за професійними назвами робіт 

класифікаційного угруповання:  

2411 – Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку  

2411.1 – Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік):  

– Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік); 

– Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік); 

– Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік).  

2411.2 – Аудитори та кваліфіковані бухгалтери (Бухгалтер-експерт): 

– Аудитор; 

– Аудитор систем якості;  

– Бухгалтер-ревізор; 

– Консультант з податків і зборів; 

– Бухгалтер (з дипломом магістра).  

2419 – Професіонали у сфері державної служби, ефективності 

господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної 

власності та інноваційної діяльності.   

Випускник може обіймати посади бухгалтерів (вибір раціональних 

кваліфікованих рішень щодо обліку певної ланки господарського процесу), 

бухгалтерів-експертів, бухгалтерів-ревізорів, контролерів, помічників 

аудиторів на підприємствах будь-якої організаційно-правої форми усіх 

галузей;  працювати у фінансово-кредитних установах, де випускники 

займають посади касирів, бухгалтерів, контролерів, аналітиків; обіймати 

посади інспекторів податкової служби, ревізорів-інспекторів (планування 

здійснення аналізу та регулювання діяльності апарату бухгалтерського 

обліку), інспекторів з інвентаризації; державних аудиторів (вибір 



ефективних методів керівництва контрольно-ревізійною роботою, 

формування стратегії ревізійної роботи). 

 

Академічні права 

випускників  

Можливість навчання за програмою третього освітньо-наукового рівня 

вищої освіти.  

Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.  

 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Організація освітнього процесу ґрунтується на засадах компетентністного, 

студентоцентрованого та системного підходів та Положення про 

організацію освітнього процесу в Одеському національному університеті 

імені І.І. Мечникова 

(http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-

osvit-process.pdf).  

Освітній процес здійснюється за такими формами: лекції, семінари, 

практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі 

підручників, конспектів економіко-статистичних джерел, індивідуальні 

консультації із викладачами і науковим керівником, виробнича та 

переддипломна практики. Процес викладання навчальних дисциплін 

передбачає використання, зокрема, інтерактивних методів навчання, 

виконання індивідуальних навчально-дослідницьких робіт тощо. Процес 

професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку і оподаткування  

передбачає залучення здобувачів до виконання програм наукових 

фундаментальних і прикладних досліджень випускової кафедри, 

економіко-правового факультету, участь у конференціях, написання статей 

та тез, виконання кваліфікаційної роботи.  

Оцінювання 

 

 

Поточне опитування, тестовий контроль, звіт з практики. Підсумковий 

контроль – іспити та заліки з урахуванням накопичених балів поточного 

контролю. Оцінювання кваліфікаційної роботи за підсумками публічного 

захисту.   

  

6 - 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 

ЗК 01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 02. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК 03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК 05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК 06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК 08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК 09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

ЗК 10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні 

(фахові) 

СК 01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-osvit-process.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/poloz-org-osvit-process.pdf


компетентності підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу.  

СК 02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та 

менеджменту підприємства.  

СК 03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків.  

СК 04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.  

СК 05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК 06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.  

СК 07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

СК 08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.  

СК 09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

СК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.  

7 - Програмні результати навчання 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  

ПР 02. 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. 

ПР 03. Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів досліджень та інновацій.  

ПР 04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР 05. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР 06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації 

в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

ПР 07. Розробляти внутрішньо-фірмові стандарти і форми управлінської та 

іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР 08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 



діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

ПР 09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

ПР 10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

ПР 11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання. 

ПР 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу 

суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу. 

ПР 13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики.  

ПР 14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

ПР 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику.  

ПР 16. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною та іноземними мовами.  

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

ПР 18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 

підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), 

споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.  

ПР 19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні 

роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове 

та кадрове забезпечення.  

 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 Якісний склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють 

підготовку магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

відповідає ліцензійним умовам. Освітній процес забезпечують науково-

педагогічні працівники кафедр університету, серед яких, доктори, 

професори, доценти. Викладачі, що забезпечують реалізацію даної 

програми, мають відповідну базову освіту, науковий ступінь, вчене звання, 

необхідну кількість публікацій у фахових, науково-метричних виданнях, 

беруть активну участь у науково-практичних конференціях різного рівня 

(міжнародних, всеукраїнських, регіональних). Усі науково-педагогічні 

працівники, відповідно до укладених графіків, проходять підвищення 

кваліфікації у закладах вищої освіти,  науково-дослідних інститутах та у  

суб’єктів виробничої сфери.  

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу (навчальні 

приміщення, спеціалізовані кабінети, комп’ютерні класи, навчальні 

лабораторії, мультимедійне обладнання тощо) відповідає вимогам та 



потребі до проведення лекційних і практичних занять, у. т.ч. в 

дистанційному режимі. 

В університеті є локальні комп’ютерні мережі з доступом до мережі 

Інтернет. Наявна вся необхідна соціально-побутова інфраструктура 

(гуртожитки, їдальня, спортивні зали та відкриті спортивні майданчики, 

тренажерні зали, медичний комплекс), кількість місць в гуртожитках 

відповідає вимогам.  

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

В університеті функціонує бібліотека, де читачі мають доступ до 

навчальної, навчально-методичної літератури, монографій та 

спеціалізованих періодичних видань. Функціонує локальна комп'ютерна 

мережа, що забезпечує організацію освітнього процесу, надає доступ до 

електронних баз Scopus, Web of Science, повнотекстові кваліфікаційні 

роботи. Інформаційні ресурси розміщені у фондах наукової бібліотеки та 

сайті економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова. 

9 - Академічна мобільність 

Національна та 

міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Здобувачі можуть брати участь у програмах національної та міжнародної 

кредитної мобільності згідно з укладеними угодами між ОНУ імені І.І. 

Мечникова та закладами вищої освіти щодо програм академічної 

мобільності студентів. Порядок організації програм академічної 

мобільності та порядок визнання результатів навчання учасників програм 

встановлюють: «Положення про порядок реалізації права на академічну 

мобільність учасників освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова», 

«Положення про порядок визнання (перезарахування) результатів 

навчання учасників програм академічної мобільності в ОНУ імені І.І. 

Мечникова». 

(http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/mobility.pdf)  

(http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhe nnya-

kredity.pdf). 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова бере участь в 

програмах «Еразмус+», «Еразмус Мундус». Спеціальний веб-сайт 

програми в ОНУ: erasmus.onu.edu.ua. 
 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Підготовка та прийом на навчання іноземних здобувачів здійснюються 

згідно чинного законодавства України та Правил прийому до ОНУ імені 

І.І. Мечникова. Інформація щодо прийому та навчання іноземних 

абітурієнтів розміщена на сайті Центру міжнародної освіти ОНУ імені І.І. 

Мечникова: web: http://imo.onu.edu.ua  

 

 

http://erasmus.onu.edu.ua/
http://imo.onu.edu.ua/


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність 

Перелік компонент освітньо-професійної  програми 

Код н/д 

Компоненти освітньої програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проєкти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма підсумкового контролю 

 1. Обов’язкові освітні компоненти 

 1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1 
Стандарти соціальної 

відповідальності бізнесу 
3 Залік  

ОК 2 
Методологія та організація 

наукових досліджень  
3 Іспит 

ОК 3 Ділова іноземна мова 3 Залік 

 1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК 4 Організація обліку 4 Іспит 

ОК 5 Управлінський капітал  4 Іспит 

ОК 6 
Інформаційні системи і технології 

в обліку і фінансах 
4 

Іспит   

ОК 7 
Обліково-аналітичне забезпечення 

управлінського потенціалу 
4 

Іспит 

ОК 8 Податковий менеджмент 3 Залік  

ОК 9 Бюджетний менеджмент   3,5 Залік 

ОК 10 
Податкове планування та 

контроль 
4 

Іспит 

ОК 11 
Методика аудиту та аналізу 

діяльності підприємства 
4 

Іспит 

ОК 12 
Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 
5 

Іспит 

ОК 13 Виробнича практика 4,5 Захист 

ОК 14 Переддипломна практика 4,5 Захист 

ОК 15 Кваліфікаційна робота 12 Захист  

Загальний обсяг обов'язкових освітніх 

компонент: 
      65,5  

2. Вибіркові освітні компоненти 

ВБ 1 
Одна дисципліна з Переліку 1 

Каталогу ОП (професійної 

підготовки) 

3,5 Залік 

ВБ 2 
Одна дисципліна з Переліку 2 

Каталогу ОП (професійної 

підготовки) 

3,5 Залік 

ВБ 3 Одна дисципліна з Переліку 3 

Каталогу ОП (загальної підготовки) 
3,5 Залік 

ВБ 4 

Чотири дисципліни з Переліку 4 

Каталогу ОП (професійної 

підготовки) 

3,5 Залік 

3,5 Залік 

3,5 Залік 

3,5 Залік 

Загальний обсяг вибіркових освітніх 

компонент: 
      24,5  

Загальний обсяг освітньої програми:        90  



 Структурно-логічна схема освітньо-професійної  програми 

  
 

Семестр 
Обов’язкові компоненти ОП 

кредити 

ЄКТС 

Вибіркові 

компоненти ОП 

кредити 

ЄКТС 

 

 
І 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Методологія та організація 
наукових досліджень 

3   

ОК 3. Ділова іноземна мова 3   

ОК 4. Організація обліку  4   

ОК 5. Управлінський капітал 4   

ОК 6. Інформаційні системи і технології 

в обліку і фінансах 
4   

ОК 7. Обліково-аналітичне забезпечення 
управлінського потенціалу         

4   

ОК 8. Податковий менеджмент 3   

ОК 9. Бюджетний менеджмент   3,5   

ОК 15. Кваліфікаційна робота 1,5   

Всього 30   

 

 

 

 

ІІ 

ОК 10. Податкове планування та 

контроль  
4 ВБ 1 3,5 

ОК 11. Методика аудиту та аналізу 
діяльності підприємства  

4 ВБ 2 3,5 

ОК 12. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами 
5 ВБ 3 3,5 

ОК 13. Виробнича практика 4,5   
ОК 15. Кваліфікаційна робота 2   

    

Всього 19,5  10,5 

 
 

ІІІ 

ОК 1. Стандарти соціальної 

відповідальності бізнесу 
 

3 
ВБ 4 3,5 

ОК 14. Переддипломна практика 
 

4,5 
ВБ 4 3,5 

ОК 15. Кваліфікаційна робота 8,5 ВБ 4 3,5 

  ВБ 4 3,5 

Всього 16  14 

ЗАГАЛОМ: 65,5  24,5 

 

 

3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. 

Кваліфікаційна робота магістра 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, що 

передбачає обов’язкову перевірку кваліфікаційної роботи на плагіат.  Кваліфікаційна   

робота    має    бути    оприлюднена    на офіційному сайті закладу вищої освіти або 

його підрозділу, або у репозитарії Одеського національного університету імені І. І. 

Мечникова. 



4.  Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої програми 
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ЗК01 + +  + +   + + +   + + + 

ЗК02  + +        + +   + 

ЗК03     + + + +  +   + + + 

ЗК04  +  +  + +    +   +  

ЗК05    + +  + + + +   + +  

ЗК06      + + +   +   + + 

ЗК07 +  +         +    

ЗК08  + +   +       + +  

ЗК09 +    +        + +  

ЗК10 + + +  +        + + + 

ЗК11    +   +    +  + + + 

СК01    + +        + + + 

СК02    +        + + + + 

СК03    +  +  +  +  + + + + 

СК04    +   +     + +   

СК05  +    + + + + +   + +  

СК06           + +   + 

СК07    +    + + + +  + + + 

СК08 +    +  +  + + +  + + + 

СК09       + +     + +  

СК10  + +   +    + +  +  + 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) 

відповідними компонентами освітньої програми 
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ПР01 +  + + +   +     + + + 

ПР02    +  + +     + +  + 

ПР03 + + +   +      +    

ПР04    +     + + +     

ПР05  +  +  + + + +  +  +  + 

ПР06     +  + + + +   + +  

ПР07 +   +  +   +   + +  + 

ПР08     +   +  +   + + + 

ПР09   + +   + + +  + +   + 

ПР10 + +   + + +   + +  + + + 

ПР11 +       +  +   + + + 

ПР12  +  +  + +       + + 

ПР13 +  +    +        + 

ПР14     + +     +  +  + 

ПР15  +  +    +  + + + + + + 

ПР16 + + +  +    + +   +  + 

ПР17   +    + +  +  +    

ПР18 + +         + +  +  

ПР19  +   + +       + + + 

 


