
 ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

громадського обговорення проєкту освітньо-професійної програми 

«Облік і оподаткування: облік, аналіз і аудит господарської діяльності»   

початкового  рівня вищої освіти (короткий цикл) 

на здобуття освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування   

для вступників 2020 р. 

Пропозиції Обґрунтування пропозицій Відповідь на 

пропозицію 

Змінити назву 

«Інформаційні системи 

і технології за 

професійним 

спрямуванням» на 

«Інформаційні системи 

і технології в обліку, 

аналізі і аудиті» та 

змінити форму 

контролю з заліку на 

екзамен 

На сьогодні актуальним є цифровізація всіх 

сфер господарської діяльності, тому буде 

ефективним рішенням уточнити конкретніше 

назву дисципліни для застосування сучасних 

інформаційних продуктів та створення дієвих 

внутрішніх і зовнішніх комунікації. До того 

ж, акцентуємо увагу щодо розкриття 

компетентностей зазначених у ОПП 

здобувачів початкового освітнього рівня 

«молодший бакалавр» короткий цикл 

спеціальності 071 Облік і оподаткування, а 

саме: ЗК 07 «Здатність використання 

сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій», СК 06 

«Здійснювати облікові процедури із 

застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій» та відповідно програмним 

результатам ПРН 10 «Застосовувати 

спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткуванню», тобто 

важливим є формування комунікативних 

навичок з використання інформаційних та 

комунікаційних  технологій. Тому вважаємо 

необхідним уточнити назву дисципліни і 

замінити її на «Інформаційні системи і 

технології в обліку, аналізі і аудиті». 

 

Ініціатор внесення змін: стейкхолдер 

заступник головного бухгалтера ПрАТ 

«УДП» Хетаурова Н.О. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

Змінити обсяги 

навчальних 

дисциплін: 

- «Мікроекономіка та 

макроекономіка» 

Пропозиція обґрунтована необхідністю 

впорядкування кількості кредитів у семестрі 

внаслідок введення нових дисциплін. 

 

Ініціатор внесення змін: робоча група з 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

кафедри 

пропозицію 



(зменшення на 3 

кредита); 

-  «Аудит» 

(зменшення на 1 

кредит) 

- «Управлінський»                   

(зменшення  на 1 

кредит); 

-  «Економіка 

підприємства» 

(збільшення на 2 

кредита; 

- «Аналіз 

господарської 

діяльності» 

(збільшення на 1 

кредит); 

 

розробки ОПП враховано. 

Ввести нову 

дисципліну «Облік у 

бюджетних установах» 

(4 кредити) 

З метою розуміння особливостей практики 

здійснення обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткуванню діяльності різних форм 

власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної 

діяльності було запропоновано ввести нову 

дисципліну у 2 семестрі «Облік у бюджетних 

установах» (4 кредити) 

 

Ініціатор внесення змін: стейкхолдер 

доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

оподаткування Одеського національного 

економічного університету, доктор економічних 

наук, доцент Артюх О.В. 

За результатами 

обговорення на 

засіданні 

кафедри 

пропозицію 

враховано 

Перенести вивчення 

освітніх компонентів 

«Мікроекономіка та 

макроекономіка» у 

перший семестр та  

«Вища математика»  у  

другий семестр  

Перенести вивчення основних компонентів 

освітньої програми дисциплін 

«Мікроекономіка та макроекономіка» у 

перший семестр та «Вища математика» у  

другий семестр, що є необхідним для 

уніфікації графіку освітнього процесу та 

посилення якості викладання фахових 

дисциплін підготовки здобувачів освіти за 

початковим рівнем вищої освіти. 

 

Ініціатор внесення змін: начальник навчально-

методичного відділу доц. Дроздов В.В.  

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 



Перенести вивчення 

основних компонентів 

освітньої програми з 

першого семестру на  

другий семестр 

дисципліни «Аналіз 

господарської 

діяльності» та 

дисципліни «Облік і 

звітність в 

оподаткуванні» з 

четвертого семестру 

на  третій семестр, 

дисципліни 

«Фінансовий облік» з 

четвертого на другий 

семестр 

Перенести вивчення основних компонентів 

освітньої програми з першого семестру на 

другий та з четвертого на третій семестри, що 

пов’язано з можливістю якісної підготовки 

курсової роботи, проходженням виробничої 

практики здобувачів та підготовкою до 

атестаційного іспиту у четвертому семестрі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініціатор внесення змін: член проєктної групи 

Метіль Т.К. 

За результатами 

обговорення на 

кафедрі 

пропозицію 

враховано 

 


