3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ

Присудження кваліфікації
Тривалість програми
Кількість кредитів
Рівень кваліфікації
відповідно до Національної
рамки кваліфікацій та
Європейської рамки
кваліфікацій для навчання
впродовж життя
Галузь знань
Особливі умови прийому
Конкретні механізми
визнання попереднього
навчання
Вимоги та правила щодо
отримання кваліфікації,
зокрема вимоги щодо
завершення програми
Профіль програми

Програмні результати
навчання

Фінансово-економічна безпека
підприємства
Бакалавр обліку і оподаткування (фінансовоекономічна безпека)
3роки 10 місяців
240

6

07 Управління та адміністрування
ЗНО
формально

Бакалаврська дипломна робота
Провідну роль у забезпеченні підготовки
фахівців з спеціальності 071 Облік і
оподаткування (фінансово-економічна
безпека) відіграє кафедра Фінансовоекономічної безпеки, обліку і аудиту
Здатність до діяльності в галузі обліку,
оподаткування та управління фінансовоекономічною безпекою:
усвідомлювати сутність об’єктів обліку,
аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та
розуміти їх роль і місце в господарській
діяльності та їх значення в забезпеченні
фінансово-економічної безпеки;
Вміння формувати й аналізувати
фінансову, управлінську, податкову і
статистичну звітність підприємств, установ,
організацій та інтерпретувати отриману
інформацію для прийняття управлінських
рішень в сфері забезпечення фінансовоекономічної безпеки;
Обґрунтовувати ефективність
прийняття рішення з використанням
обліково-аналітичної інформації та розуміти
організаційно-економічний механізм
управління підприємством та його фінансовоекономічною безпекою;
Застосовувати спеціалізовані
інформаційні системи і комп’ютерні технології
для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування

та при управлінні фінансово-економічною
безпекою .
Структурно-логічна схема
освітньої програми з
кредитами
Форма навчання
Правила екзаменування та
шкала оцінювання
Обов’язкові чи вибіркові
«вікна мобільності»

Практика/стажування

Нормативна частина – 180 кредитів
Вільний вибір студента – 60 кредитів
денна, заочна, дистанційна
В письмовій формі, за білетами(тестова
форма). Шкала оцінювання: національна та
ECTS
1. Дисципліни гуманітарної підготовки;
2. Дисципліни сертифікатної програми;
3. Вибіркові дисципліни професійної та
практичної підготовки (Блок 1 або Блок 2)
- комп’ютерна;
- ознайомча;
- технологічна;
- виробнича;
- переддипломна

Навчання на робочому
місці/стажування

Не передбачене

Керівник освітньої програми
або особа з еквівалентною
відповідальністю

Шаповал Г.М. Керівник проектної групи,
гарант освітньої програми, канд. екон. наук,
доцент кафедри Фінансово-економічної
безпеки, обліку і аудиту

Професійні профілі
випускників
Доступ до подальшого
навчання

Спеціальна освіта та професійна підготовка в
області обліку та оподаткування в управлінні
фінансово-економічною безпекою
Вступ до магістратури

