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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  

Анісімова Л.М. 
 

 

 

 

 

Випускник 

спеціальності 071 

 Ӏ. Профіль освітньо-

професійної 

програми 

Мета програми: 

охоплення освітніх 

компонентів на 

відповідному рівні 

вищої освіти  у межах 

спеціальності, що 

визначає вимоги до 

рівня освіти осіб, які 

розпочали навчання 

за цією програмою, 

перелік навчальних 

дисциплін і логічну 

послідовність їхнього 

вивчення, кількість 

кредитів ЄКТС, 

необхідних для 

виконання цієї 

програми, а також 

очікувані результати 

навчання 

(компетентності), 

якими повинен 

оволодіти здобувач 

сформулювати 

мету ОПП так, 

щоб вона була 

суголосна з 

місією 

університету. 

Переглянути та 

доопрацювати 

фокус, 

особливості 

ОПП. 

Мета програми: Метою 

є підготовка 

висококваліфікованих, 

конкурентоспроможних 

у різних сферах 

діяльності підприємств 

фахівців з обліку і 

оподаткування, зокрема 

в аграрному секторі, 

враховуючи потребу 

регіонального ринку 

праці, здатних 

здійснювати аналітичні 

дослідження і 

прогнозувати розвиток 

економічної, соціальної 

та інформаційної сфер 

суспільства; легко 

розробляти фінансові 

прогнози та проводити 

стратегічний 

економічний аналіз; 

знати та розуміти 

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  

вищої освіти. 

Підготовка 

висококваліфікованих

конкурентоспроможн

их фахівців з обліку і 

оподаткування у 

різних сферах 

діяльності 

підприємств, здатних 

здійснювати 

аналітичні 

дослідження і 

прогнозувати 

розвиток економічної, 

соціальної та 

інформаційної сфер 

суспільства; легко 

розробляти фінансові 

прогнози та 

проводити 

стратегічний 

економічний аналіз; 

розуміння механізму 

здійснення 

податкових 

правовідносин, 

розрахунків в 

податковому процесі, 

принципів податкової 

відповідальності. 

Особливості ОПП: 

Програма розвиває 

перспективи 

підготовки фахівців з 

обліку і 

механізми здійснення 

податкових 

правовідносин, 

розрахунків в 

податковому   процесі. 

Особливості ОПП: 

Програма розвиває 

перспективи підготовки 

фахівців з обліку і 

оподаткування з 

урахуванням 

особливостей 

функціонування 

сучасних підприємств в 

умовах інформатизації та 

діджиталізації, 

враховуючи регіональну 

кадрову затребуваність. 

Орієнтована на глибоку 

спеціальну підготовку 

головних бухгалтерів, 

бухгалтерів, 

підприємців. 

Удосконалено 

компетентності та 

програмові результати 

навчання відповідно до 

оновленого переліку 

освітніх компонентів; 

орієнтацію освітньої 

програми, фокус, сфера 

працевлаштування 

випускників. 



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  

оподаткування з 

урахуванням 

особливостей 

функціонування 

сучасних 

підприємств. 

Орієнтована на 

глибоку спеціальну 

підготовку головних 

бухгалтерів,бухгалтер

ів, підприємців 

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:  

1.Українська мова (за 

професійним 

спрямуванням)  

2.Історія України та 

української культури 

3.Іноземна мова 

4. Філософія 

5.Політична економія 

6.Мікроекономіка 

7.Макроекономіка 

8.Вища математика 

9.Економетрика 

10.Оптимізаційні 

методи та моделі 

11.Інформатика та 

інформаційні 

технології 

12.Економіка 

підприємства 

13.Менеджмент 

14.Маркетинг 

у проекті 

освітньої 

програми 

визначити такі 

ОК, які 

сприяють 

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 

в ОП 2020 р. залишилось 

вивчення таких ОК:  

Українська мова 

Історія України та 

української культури 

Іноземна мова 

Філософія 

Безпека життєдіяльності 

Вища математика 

Інформатика та 

інформаційні технології 

Економічна теорія 

Інформаційні системи та 

інформаційні технології 

Мікроекономіка та 

макроекономіка 

Історія економіки та 

економічної думки 

Теорія ймовірності і 

математична статистика 

Економетрика 

Оптимізаційні методи та 

моделі 

Економіка 

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  

15.Гроші і кредит 

16.Бухгалтерський 

облік 

17.Фінанси 

18.Економіка праці та 

соціально-трудові 

відносини 

19.Міжнародна 

економіка 

20.Статистика 

21.Правознавство 

22.Регіональна 

економіка 

23.Безпека 

життєдіяльності 

24.Аналіз 

господарської 

діяльності 

25.Фінансовий облік І 

26.Фінансовий облік 

ІІ 

27.Управлінський 

облік 

28.Звітність 

підприємства 

29.Облік у банках 

30.Облік у 

бюджетних установах 

31.Інформаційні 

системи і технології в 

обліку та аудиті 

32.Аудит 

33.Облік і звітність в 

оподаткуванні 

34.Основи 

процесів 

управління 

підприємствам

и та організації 

обліку в 

умовах  

 

Менеджмент 

Маркетинг 

Фінанси, гроші і кредит 

Бухгалтерський облік 

Економіка праці і 

соціально-трудові 

відносини 

Міжнародна економіка 

Статистика 

Економічний аналіз 

Правознавство 

Організація виробництва 

в АПК 

Основи формування 

професійних 

компетенцій в економіці 

Системи і методи 

прийняття рішень 

Аналіз господарської 

діяльності 

Фінансовий та 

управлінський облік 

Звітність підприємства 

Облік у банках та 

бюджетних установах 

Інформаційні системи і 

технології в 

обліку та аудиті 

Аудит 

Облік і оподаткування в 

аграрному 

секторі економіки 

Виробнича практика 

Підготовка 

кваліфікаційної роботи 



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  

формування 

професійних 

компетенцій в 

економіці 

35.Адміністрування 

податків 

36.Зовнішьоекономіч

на діяльність 

підприємства 

37.Облік в 

агроформуваннях 

38.Виробнича 

практика 

39. Підготовка та 

захист 

кваліфікаційної 

роботи 

Атестація 

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. 

Василішин С.І. Академічна 

спільнота 

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  

 

В ОПП 2019 р. 

передбачено 

вивчення таких 

вибіркових 

компонентів : 

Технологія ВПР, 

стандартизація, 

переробка та 

збереження 

сільгосппродукції 

Ботаніка 

Основи формування 

професійних 

компетенцій в 

економіці 

Основи соціальної та 

Створення 

каталогу 

вибіркових 

дисциплін, з 

компонент 

різних 

спеціальностей 

В ОПП 2020 р. 

передбачено дисципліни 

вільного вибору 

здобувача вищої 

освіти з переліку 

дисциплін кількість 

кредитів 60. 

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  

професійної 

відповідальності 

Політологія 

Риторика 

Соціальна 

антропологія 

Соціально-історична 

антропологія 

Ціноутворення 

Інвестиційний аналіз 

Вступ до фаху 

Європейська та 

євроатлантична 

інтеграція України 

Зовнішньоекономічна 

діяльність 

Міжнародні 

економічні відносини 

Облік в 

агроформуваннях 

Банківська система 

Аудит в 

агроформуваннях 

Бюджетна система 

Міжнародна 

статистика 

Статистика фінансів 

Адміністрування 

податків 

Податкова система 

Навчальна практика з 

бухгалтерського 

обліку 

Навчальна практика з 

грошей і кредиту 



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  

Навчальна практика з 

фінансового обліку 

Навчальна практика з 

фінансів 

Янтовська О.Л Роботодавець головний 

бухгалтер ТОВ 

«Талісман –

Авто» 

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, :  

10.Оптимізаційні 

методи та моделі 

11.Інформатика та 

інформаційні 

технології 

31.Інформаційні 

системи і технології в 

обліку та аудиті 

 

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, :  

10.Оптимізаційні методи 

та моделі 

11.Інформатика та 

інформаційні технології 

31.Інформаційні системи 

і технології в обліку та 

аудиті 

 

ураховано 

        

Завідувач кафедри     

Секретар       

 
 
 
 
 
 
 



 


