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Підсумки громадського обговорення освітньо-професійної програми 
 

Ступінь вищої освіти магістр 

Галузь знань 07 - Управління адміністрування 

Спеціальність 071 – Облік і оподаткування 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 13.08.2019 р. 

Терміни громадського обговорення ОП 13.04.2020 р. – 13.05.2020 р. 

ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

Сухорученко 

М.А. 
 

 

 

 

 

Випускник 

спеціальності 071 

 Ӏ. Профіль 

освітньо-

професійної 

програми 

Мета програми: 

Підготовка фахівців з 

обліку і 

оподаткування, 

здатних розв’язувати 

складні завдання і 

проблеми у сфері 

обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування, що 

характеризуються 

невизначеністю умов 

і вимог. 

Освітньо-професійна 

програма спрямована 

на підготовку 

фахівців з обліку і 

оподаткування 

сформулювати 

мету ОПП так, 

щоб вона була 

співзвучна з 

місією 

університету. 

Переглянути та 

доопрацювати 

фокус ОПП. 

Мета програми:  

Метою є підготовка 

фахівців з обліку і 

оподаткування, здатних 

розв’язувати складні 

завдання і проблеми у 

сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування, що 

характеризуються 

невизначеністю умов і 

вимог; 

конкурентоспроможних 

у різних сферах 

діяльності, зокрема в 

аграрному секторі; 

розуміючих принципи 

обліку та податкової 

відповідальності в 

умовах інформатизації 

ураховано 



ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

високого рівня, які 

володіють 

актуальними 

знаннями і 

практичними 

навичками у сфері  

обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування, що 

характеризуються 

невизначеністю умов 

і вимог. Відповідає 

вимогам 

роботодавців, 

оскільки орієнтована 

на глибоку 

спеціальну 

підготовку головних 

бухгалтерів, 

бухгалтерів, 

підприємців. 

господарської діяльності. 

Освітньо-професійна 

програма спрямована 

на підготовку фахівців 

з обліку і 

оподаткування для 

національної 

економіки, зокрема 

аграрного сектору, які 

володіють 

актуальними знаннями 

і практичними 

навичками у сфері  

обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування, з 

урахуванням їхньої 

наукової 

обґрунтованості, 

адміністративно-

управлінської й 

технічної реалізації, 

економічної 

доцільності, можливих 

зовнішніх впливів, 

імовірних загроз і 

рівня розвитку, що 

характеризуються 

невизначеністю умов і 

вимог  з 

використанням 

автоматизації процесів 



ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

інформаційної 

діяльності. 
Удосконалено мету, 

фокус ОПП 

Литовченко С.В. Роботодавець Директор ТОВ 

«КОРУМ СОРС» 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логіко-структурна 

схема  

VI. Матриця 

відповідності 

програмних 

компетентностей 

освітнім 

компонентам 

освітньо-

професійної 

програми 

 

В ОПП 2019 р. 

передбачено вивчення 

таких ОК:  

Глобальна економіка 

Інноваційний розвиток 

підприємства 

Соціальна 

відповідальність 

Цивільний захист 

Охорона праці в галузі 

Інтелектуальна 

власність 

Всього за цикл: 

Дисципліни 

професійної підготовки 

Бухгалтерський облік в 

управлінні 

підприємством 

Фінансовий аналіз 

Організація 

бухгалтерського обліку 

Організація і методика 

аудиту. 

Дипломне 

проектування 

Захист магістерських 

кваліфікаційних робіт 

Загальний обсяг 

підсумкової державної 

атестації 

Загальний обсяг 

у проекті 

освітньої 

програми 

визначити такі 

ОК, які 

сприятимуть   

застосування 

сучасних 

інформаційних 

технологій в 

усіх сферах 

діяльності 

підприємства, 

що потребує 

класичних 

знань і 

підходів до 

обліку та 

оподаткування, 

а й 

поглиблених 

знань та умінь 

з 

інформатизації 

процесів 

управління 

підприємствам

и та організації 

обліку в 

умовах  

 

в ОП 2020 р. залишилось 

вивчення таких ОК:  

Ділова іноземна мова 

Соціальна 

відповідальність 

Методологія наукових 

досліджень 

Фінансовий менеджмент 

BUSINESS 

INTELLIGENCE – 

основи  інформаційного 

аналізу діяльності 

підприємства 

Організація 

бухгалтерського обліку в 

управлінні 

підприємством 

Проблеми та 

перспективи розвитку 

обліку в аграрному 

секторі економіки 

Адміністрування 

податків 

Облік і фінансова 

звітність за 

міжнародними 

стандартами 

Організація та методика 

аудиту 

Консолідація фінансової 

звітності 

ураховано 



ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

вибіркових компонент: 

Виробнича практика 

Вибіркові компоненти 

Дисципліни 

професійної підготовки 

Виробнича практика 

Підготовка та захист 

кваліфікаційної роботи 

Вибіркові компоненти 

Дисципліни професійної 

підготовки. 

Представлені оновлені: 

1.Матриця відповідності 

програмних 

компетентностей 

компонентам освітньої 

програми  

2.Матриця забезпечення 

програмних результатів 

навчання відповідним 

компонентам освітньої 

програми. 

3.Структурно - логічна 

схема освітньої програми 

Добавлено розділ 4. 

Вимоги до наявності 

системи внутрішнього 

забезпечення якості 

вищої освіти. 

Янтовська О.Л Роботодавець головний 

бухгалтер ТОВ 

«Талісман –

Авто» 

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логіко-структурна 

схема  

 

В ОПП 2019 р. 

передбачено вивчення 

таких вибіркових 

компонентів :  

Вибірковий блок 1: 

Моделювання в 

управлінні соціально –

економічними 

системами 

Контроль якості 

Вибірковий блок 2: 

Створення 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін, з 

компонент 

різних 

спеціальностей 

В ОПП 2020 р. 

передбачено дисципліни 

вільного вибору 

здобувача вищої 

освіти з переліку 24. 

Ураховано 



ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

Методологія наукових 

досліджень 

Публічне 

адміністрування 

Вибірковий блок 3: 

Управлінські 

інформаційні системи в 

обліку, аналізі та аудиті 

Інформаційні системи і 

технології в управлінні 

організацією 

Вибірковий блок 4: 

Державний фінансовий 

контроль  

Фінансовий 

менеджмент  

Вибірковий блок 5: 

Адміністрування 

податків 

Облік і оцінка 

земельних ресурсів 

Вибірковий блок 6: 

Облік і фінансова 

звітність за 

міжнародними 

стандартами 

Договірне право 

Вибірковий блок 7: 

Консолідація 

фінансової звітності 

Стратегічний маркетинг 

Вибірковий блок 8: 

Оподаткування 

аграрного сектору 

економіки 



ПІБ стейкхолдера Категорія (НПП, 

роботодавець, 

здобувач освіти, 

випускник) 

Науковий 

ступінь/вчене 

звання, займана 

посада (місце 

роботи) 

До якого розділу 

ОПП 

пропонуються 

зміни 

Попередня редакція 

розділу 

Зміни, що 

пропонуються 

Нова редакція розділу 

ОПП 

Примітки  

Рекламний менеджмент 

Василішин С.І. Роботодавець Доцент кафедри 

бухгалтерського 

обліку і аудиту 

Харківського 

національного 

аграрного 

університету 

імені В.В. 

Докучаєва  

ІІ. Каталог 

компонентів 

освітньо-

професійної 

програми та їх 

логіко-структурна 

схема  

VI. Матриця 

відповідності 

програмних 

компетентностей 

освітнім 

компонентам 

освітньо-

професійної 

програми 

 

В ОПП 2019 р. 

передбачено вивчення 

таких ОК, які були 

пов’язані з оволодінням 

сучасними навичками 

використання таких 

систем і технологій :  

Інформаційні 

системи і технології в 

управлінні 

організацією (з 

дисциплін 

вибіркового блоку) 

Поглиблювати 

напрямки 

пов’язані як з 

оволодінням 

сучасними 

навичками 

використання 

таких систем і 

технологій, так 

і у вивчені 

підходів до 

впровадження 

нових 

технологій і 

систем 

В ОПП 2020 р. 

передбачено вивчення 

таких ОК, які були 

пов’язані з оволодінням 

сучасними навичками 

використання таких 

систем і технологій:  

BUSINESS 

INTELLIGENCE – 

основи  

інформаційного 

аналізу діяльності 

підприємства 

ураховано 

 
 
 
 


