
 

 

Підсумки громадського обговорення та моніторингу освітньої програми Облік і оподаткування 

Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 26 квітня 2019 р. 

Терміни громадського обговорення ОП 03.03.2020 р. по 03.04.2020 р. 
 

ПІБ 

стейкхолдера 

Категорія 

(НПП, 

роботодавець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий ступінь/ 

вчене звання, займана 

посада (місце роботи) 

До якого розділу 

ОП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція 

розділу ОП 

П
р

и
м

іт
к
и

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Андреяшкіна 

Тетяна Іванівна 

Роботодавець Начальник 

управління, Головне 

управління ДПС у 

Вінницькій області 

2 розділ ОП, 

Логіко- 

структурна схема 

підготовки 

фахівця 

Логіко-структурна 

схема в ОП не 

презентувала 

компетентності 

відповідно до 

Національної рамки 

кваліфікацій 

Представити 

компетентності, які 

формуються в 

результаті освітньої 

програми, у вигляді 

знань, умінь, 

комунікації та 

автономності і 

відповідальності 

Логіко-структурну схему доповнено 

відповідно до пропозицій 

 

Саїнський 

Дмитро 

Анатолійович 

Роботодавець К.е.н., начальник 

відділу 

територіального 

управління 

Рахункової палати 

Ісаєва Наталія Роботодавець Головний бухгалтер, 1 розділ ОП, Спеціальні (фахові) Прибрати СК10- Вказані компетентності вилучені з  
Василівна  КП Гніваньводоканал Е - Перелік компетентності, СК15 освітньої програми 

   компетентностей додані кафедрою, є   

   випускника дуже детальними і   

    в узагальненому   

    вигляді вже   

    містяться у СК   

    Стандарту вищої   

    освіти   
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Овсюк НПП Д.е.н, доцент, 1 розділ ОП, Програма Не наголошено на Програма орієнтована на підготовку  
Ніна Василівна  Таврійський А - Мета орієнтована на наявності зв’язку із конкурентоспроможного фахівця, 

  національний програми підготовку місією та стратегією здатного розв’язувати складні 
  університет імені  конкурентоспромож Університету в спеціалізовані завдання за 
  В.І. Вернадського  ного фахівця сенсі підготовки допомогою інноваційних технологій 

Мельник Роботодавець Завідувач сектора  здатного фахівця, соціально- та інструментів ведення обліку та 

Ольга Іванівна  внутрішнього аудиту,  розв’язувати відповідального за адміністрування податків, 
  Вінницька Обласна  складні свої дії інтегрованого у суспільство та 
  державна  спеціалізовані  соціально-відповідального за 

  адміністрація  завдання, 
використовуючи 

 результати професійної діяльності 

    інноваційні   

    технології та   

    інструменти   

    ведення обліку та   

    адміністрування   

    податків   

Манько Надія Роботодавець Директор, ТОВ VII. Матриця Недостатня увага до ПР 17 як вміння ПР 17 введено у курси Бухгалтерська  
Федорівна  «Аудиторська фірма відповідності етичних принципів дотримуватися справа та Історія бухгалтерського 

  «Надійність» програмних поведінки етичних принципів обліку 

Гавронська Роботодавець Директор, ТОВ результатів професійного в професійній  

Ірина Юріївна  «Аудиторська фірма навчання бухгалтера у діяльності має  

  «Файненс Лоу Аудіт компонентам фахових формуватися у  

  Груп» освітньої 
програми 

дисциплінах базових 
дисциплінах за 

 

     освітньою  

     програмою  

Єгорова Випускник Провідний менеджер 1 розділ ОП, С1 - Перераховані Узагальнити сферу Разом з конкретними назвами  
Анастасія освітньої відділу бізнес- Працевлаштуван конкретні назви працевлаштування професій представлені широкі сфери 

Олександрівна програми, аналітики, ня професій, які може випускників діяльності, де може 
 роботодавець ТОВ Метінвест  обіймати випускник  працевлаштуватися випускник 
  Діджитал  освітньої програми,  освітньої програми: «посади у сфері 
    можуть змінюватися  управління, обліку, контролю, 
    у відповідь на  аналізу, оподаткування, економіки» 
    виклики ринку   

    праці   
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Тарасенко 

Олександр 

Олександрович 

Роботодавець Головний бухгалтер, 

НК «Експоцентр 

України» 

ІV. Вимоги до 

наявності 

системи 

внутрішнього 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

У п. Моніторинг та 

періодичний 

перегляд освітніх 

програм не вказані 

конкретні 

процедури 

моніторингу 

Вказати конкретні 

процедури 

моніторингу якості 

даної освітньої 

програми 

Додано: «із використанням формату 

анкетування здобувачів вищої 

освіти, випускників освітньої 

програми, потенційних та реальних 

роботодавців, проведення круглих 

столів із стейкхолдерами, 

узагальнення зауважень та 

рекомендацій щодо коректування 

освітньої програми на засіданнях 
кафедри обліку, аналізу і аудиту». 

 

Клепакова 

Марія 

Олександрівна 

Випускник 

освітньої 

програми, 
роботодавець 

Старший консультант 

з податків та зборів, 

ПрАТ «КПМГ 
АУДИТ» 

1 розділ ОП, G - 

Ресурсне 

забезпечення 

реалізації 

програми 

П.3 Інформаційне та 

навчально- 

методичне 

забезпечення не 

згадує про фахові 

джерела інформації 

обліковця, доступні 

в рамках освітньої 

програми 

Вказати фахові 

джерела інформації 

обліковця, доступні 

в рамках освітньої 

програми 

До інформаційного забезпечення 

додано архів газети «Все про 

бухгалтерський облік», доступний 

для здобувачів освіти за освітньою 

програмою, як такий, що містить 

фахові консультації та результати 

професійної дискусії за обліковими 

проблемами 

 

Кюрджиєв 

Афанасіс 

Сосоєвич 

Випускник 

освітньої 

програми, 

роботодавець 

Експерт з аудиту, 

ТОВ «Ернст енд Янг» 

Костинюк 

Віталій 

Мірчевич 

Роботодавець Директор, ТОВ 

«Впроваджувальний 

центр «Аксіома» 

1 розділ ОП, D - 

Cтиль та 

методика 

навчання 

Система 

оцінювання 

перераховувала 

традиційні форми 

поточного та 

підсумкового 

контролів 

Зробити акцент на 

унікальних формах 

оцінювання, що 

застосовуються на 

освітній програмі 

Наголошено на наявності 

програмного, групового оцінювання, 

виконання наукового чи 

прикладного проєкту або творчого 

завдання в якості підсумкового 

оцінювання 

 

Мошура 

Людмила 

Олегівна 

Випускник 

освітньої 

програми, 

роботодавець 

Консультант-аналітик 

з впровадження 1С- 

систем, ТОВ 

«Впроваджувальний 

центр «Аксіома» 

 


