
 
ВІДОМОСТІ

про самооцінювання освітньої програми
 

Заклад вищої освіти Київський національний торговельно-
економічний університет

Освітня програма 14665 Облік і оподаткування

Рівень вищої освіти Бакалавр

Спеціальність 071 Облік і оподаткування
 
 
Відомості про самооцінювання є частиною акредитаційної справи, поданої до Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти для акредитації зазначеної вище освітньої програми. Відповідальність 
за підготовку і зміст відомостей несе заклад вищої освіти, який подає програму на акредитацію.
Детальніше про мету і порядок проведення акредитації можна дізнатися на вебсайті Національного 
агентства – https://naqa.gov.ua/
 
Використані скорочення:

ID  ідентифікатор

ВСП відокремлений структурний підрозділ

ЄДЕБО Єдина державна електронна база з питань освіти

ЄКТС Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

ЗВО заклад вищої освіти

ОП освітня програма

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загальні відомості
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1. Інформація про ЗВО (ВСП ЗВО)
 
Реєстраційний номер ЗВО у 
ЄДЕБО

196

Повна назва ЗВО Київський національний торговельно-економічний 
університет

Ідентифікаційний код ЗВО 01566117

ПІБ керівника ЗВО Мазаракі Анатолій Антонович

Посилання на офіційний 
веб-сайт ЗВО

knute.edu.ua

 
2. Посилання на інформацію про ЗВО (ВСП ЗВО) у Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО
 
https://registry.edbo.gov.ua/university/196

 
3.  Загальна інформація про ОП, яка подається на акредитацію
 
ID освітньої програми в 
ЄДЕБО

14665

Назва ОП Облік і оподаткування

Галузь знань 07 Управління та адміністрування

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Спеціалізація (за наявності) відсутня

Рівень вищої освіти Бакалавр

Вид освітньої програми Освітньо-професійна

Вступ на освітню програму 
здійснюється на основі 
ступеня (рівня)

Бакалавр
 

Термін навчання на освітній 
програмі

3 р. 10 міс.

Форми здобуття освіти на 
ОП

очна денна

Структурний підрозділ 
(кафедра або інший 
підрозділ), відповідальний 
за реалізацію ОП

Одеський торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-
економічного університету

Інші навчальні структурні 
підрозділи (кафедра або 
інші підрозділи), залучені 
до реалізації ОП

Кафедра «Економіки, обліку та менеджменту»

Місце (адреса) 
провадження освітньої 
діяльності за ОП

65070, м .Одеса, вул. Інглезі, буд.6

Освітня програма 
передбачає присвоєння 
професійної кваліфікації

передбачає

Професійна кваліфікація, 
яка присвоюється за ОП (за 
наявності)

Кваліфікація: ступінь вищої освіти бакалавр

Мова (мови) викладання Українська

ID   гаранта ОП у ЄДЕБО 195070

ПІБ гаранта ОП Дроздова Олена Геннадіївна

Посада гаранта ОП доцент кафедри економіки, обліку та 
менеджменту

Корпоративна електронна 
адреса гаранта ОП

lena_drozdova@otei.odessa.ua
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Контактний телефон 
гаранта ОП

+38(067)-920-98-73

Додатковий телефон 
гаранта ОП

відсутній

 
4. Загальні відомості про ОП, історію її розроблення та впровадження 
 
Освітньо-професійна програма, що акредитується (надалі ОП), розроблена відповідно до Стандарту 
вищої освіти бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», затвердженого і введеного в дію 
Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260, Закону України «Про вищу освіту» 
від 01.07.2014 р., Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. «Про затвердження Національної 
рамки кваліфікацій» від 30.12.2015 р. № 1187, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. 
ОП затверджено Вченою радою КНТЕУ протокол №10 від 21.06.2018 року.       
У 2019 році вона переглядалась та уточнювалась з урахуванням рекомендацій потенційних 
роботодавців, академічної спільноти та здобувачів вищої освіти. Метою ОП є формування та розвиток 
загальних та фахових компетентностей в галузі обліку і оподаткування, що направлені на здобуття 
студентом знань, вмінь і практичних навичок успішної роботи в сфері обліку, аудиту, оподаткування. 
Теоретичний зміст предметної області включає поняття та принципи обліку, оподаткування та аудиту. 
Орієнтація ОП – освітньо-професійна. Здобувач вищої освіти має здатність розв’язувати професійні 
проблеми та практичні завдання у сфері обліку, аудиту та оподаткування, як в процесі навчання, так і в 
процесі роботи, що передбачає застосування теорій та методів системи наук, що формують 
спеціальність «Облік і оподаткування». Основний фокус ОП - спеціальна освіта та професійна підготовка 
в сфері обліку і оподаткування.
 
5. Інформація про контингент здобувачів вищої освіти на ОП станом на 1 жовтня поточного 
навчального року та набір на ОП

 
Рік 

навчання
Навчальний 
рік, у якому 

відбувся 
набір 

здобувачів 
відповідного 

року 
навчання

Обсяг набору 
на ОП у 

відповідному 
навчальному 

році

Контингент студентів на 
відповідному році навчання 

станом на 1 жовтня поточного 
навчального року

У тому числі іноземців

ОД ОД

1 курс 2019 - 2020 0 0 0

2 курс 2018 - 2019 7 7 0

3 курс 2017 - 2018 1 1 0

4 курс 2016 - 2017 7 7 0
 

Умовні позначення:  ОД – очна денна; ОВ – очна вечірня; З – заочна; Дс – дистанційна; М – мережева; Дл – 
дуальна.

 
6. Інформація про інші ОП ЗВО за відповідною спеціальністю

 
Рівень вищої 

освіти
Інформація про освітні програми

початковий рівень 
(короткий цикл)

42678 Облік і оподаткування
35389 Облік і оподаткування
35406 Облік і оподаткування

перший 
(бакалаврський) 
рівень

31359 Облік і оподаткування
35682 Облік і оподаткування
36052 Податкове та митне адміністрування
14665 Облік і оподаткування
27595 Облік і оподаткування
27596 Фінансовий контроль
27597 Фінансовий контроль та аудит
27598 Аудиторська діяльність
17114 Облік і оподаткування
31264 Фінансова аналітика
24645 Фінансовий контроль та аудит
17644 Фінансовий контроль
14162 Облік і оподаткування
730 Облік і оподаткування
40699 Фінансовий контроль та аудит

другий 
(магістерський) 
рівень

1048 Облік і оподаткування
24607 Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі
5062 Облік і оподаткування
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29086 Oблік і оподаткування
7005 Облік і оподаткування
7865 Фінансовий контроль
8952 Фінансова аналітика
10180 Аудиторська діяльність
23810 Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі
23811 Фінансовий аналіз та аудит
30834 Облік і податковий консалтинг
30835 Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі
30837 Фінансовий контроль та аудит
29275 Облік і оподаткування
15306 Облік і оподаткування
17469 Фінансовий контроль
26036 Фінансовий контроль та аудит
18329 Облік і оподаткування
26280 Облік, оподаткування і оцінювання в бізнесі

третій (освітньо-
науковий/освітньо-
творчий) рівень

36824 Облік і оподаткування

 
7. Інформація про площі приміщень ЗВО станом на момент подання відомостей про 
самооцінювання, кв. м.
 
 Загальна площа Навчальна площа

Усі приміщення ЗВО 7214 2122

Власні приміщення ЗВО 
(на праві власності, 
господарського відання 
або оперативного 
управління)

7214 2122

Приміщення, які 
використовуються на 
іншому праві, аніж право 
власності, господарського 
відання або оперативного 
управління (оренда, 
безоплатне користування 
тощо)

0 0

Приміщення, здані в 
оренду 

0 0

 
Примітка.  Для ЗВО із ВСП інформація зазначається:

�  щодо ОП, яка реалізується у базовому ЗВО – без урахування приміщень ВСП;
�  щодо ОП, яка реалізується у ВСП – лише щодо приміщень даного ВСП.

 
8. Документи щодо ОП

 
Документ Назва файла MD5- хеш файла

Освітня 
програма

ОП_Бакалавр_Облiк_i_оподаткування_2019 
(1).pdf

iwsWUbojF97hW0I538toCApstbVolGBjFxvIA3zQimA=

Навчальний 
план за ОП

Навчальний план.pdf hCd/FCbYeZceTWDsqBEyPilBtqhW1/5bCKb2ZQHd858=

Рецензії та 
відгуки 
роботодавців

Рецензії.pdf n0oq0LRzWB1t0NxCeI4VphzTBTbHK7GiohwxdVcuTao=

 
 

1. Проектування та цілі освітньої програми
 
 
Якими є цілі ОП? У чому полягають особливості (унікальність) цієї програми?
Формування та розвиток загальних та фахових компетентностей  в галузі обліку і оподаткування, що 
направлені на здобуття студентом знань, вмінь і практичних навичок успішної роботи в сфері обліку, 
аудиту, оподаткування, що передбачає проведення аналітичних досліджень та впровадження інновацій 
щодо покращення розвитку бізнесу у  кризових економічних ситуаціях. 
Структура ОП передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма впроваджує 
комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері обліку, аудиту, оподаткування та реалізує це через 
навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні 
напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача. 
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В циклі професійної та практичної підготовки передбачено дисципліни, вивчення яких дозволить 
оволодіти теоретичними знаннями та практичними навичками обліку, оподаткування, аналізу, контролю 
та аудиту за національними та міжнародними стандартами. 
Унікальністю ОП є: врахування тенденцій та перспектив розвитку сучасної економіки України, 
міжнародних стандартів, форм та методів ведення бізнесу; комплексне узагальнення вивченої 
інформації тощо.
Особливу увагу ОП приділяє проходженню практики на підприємствах галузей економіки, співпраця з 
професійними громадськими бухгалтерськими і аудиторськими організаціями.
 
Продемонструйте, із посиланням на конкретні документи ЗВО, що цілі ОП відповідають місії та 
стратегії ЗВО
ОП «Облік і оподаткування» розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням 
дескрипторів Національної рамки кваліфікацій, її розглянуто та схвалено вченою радою КНТЕУ (протокол 
№ 10 від 25.06.19 р) і затверджено ректором КНТЕУ. При формуванні компонентів освітньої програми 
(навчальних дисциплін) враховувались визначені освітньою програмою загальні та спеціальні (фахові) 
компетентності і результати навчання, що забезпечило загальну спрямованість освітнього процесу на 
якісну підготовку фахівців за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 
Місія КНТЕУ: елітарна освіта нинішнього та прийдешніх поколінь на засадах прийнятності традицій та 
інновацій задля забезпечення поступального розвитку України реалізується  у Плані заходів ОТЕІ із 
реалізації стратегії розвитку КНТЕУ на 2017–2030 роки.
Відповідність мети ОП стратегії КНТЕУ та плану реалізації стратегії ОТЕІ полягає у розвитку та якісному 
поєднанні експертних знань, прикладних аналітичних компетентностей та управлінських навичок, які є 
надважливими в умовах динамічного та мінливого бізнес-середовища. Саме такий інноваційний підхід є 
безпосереднім втіленням місії інституту з ефективної інтеграції науки, освіти та соціальної практики, що 
корелюється зі стратегічною метою КНТЕУ. Стратегія КНТЕУ та план реалізації стратегії ОТЕІ КНТЕУ і є 
перспективним напрямом розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності ОТЕІ розміщена на 
офіційному сайті https://www.otei.odessa.ua–Інститут-Загальна інформація-Публічна інформація-
Нормативно-правова база–Установчі документи
 
Опишіть, яким чином інтереси та пропозиції таких груп заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 
були враховані під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП: 
 - здобувачі вищої освіти та випускники програми
Пропозиції випускників попередніх років зі спеціальності «Облік і аудит», які були залучені до круглих 
столів (матеріали розміщені на сайті ОТЕІ КНТЕУ) та засідань кафедри були враховані при розробки ОП 
відповідно вимогам МОН України та Стандарту вищої освіти. 
Як підсумок було збільшено кількість годин на дисципліни професійної підготовки та введено 
дисципліна, яка має суто практичну спрямованість («Моделювання фінансово-господарської 
діяльності»), протягом навчального року на останньому курсі навчання. Враховані пропозиції 
дозволяють підвищити професійний рівень здобувача вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

- роботодавці
До формування цілей та визначення результатів освітньої програми були залучені представники 
роботодавців м. Одеса – Південний офіс Держаудитслужби України, ТОВ «Інтертаст», ТОВ «МОР АВТО», 
ТОВ « АФ «Аналітик-Аспект», АТ КБ «Приватбанк», Головне управління ДФС в Одеський області та інші.
Під час формування ОП представники роботодавців брали участь у круглих столах, засіданнях кафедри, 
робочої групи з освітньої програми та зустрічі зі студентами спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
Серед пропозицій найбільшу питому вагу мали зауваження щодо збільшення тижнів виробничої 
практики здобувачів вищої освіти протягом навчання. До навчальних планів була введена додаткова 
виробнича практика після третього курсу. Ці зміни надали можливість здобувачам вищої освіти 
отримати практичні навички з дисциплін професійної підготовки, бути більш обізнаними  з облікових 
дисциплін спеціальності та надали фундамент для продовження навчання на останньому курсі.

- академічна спільнота
При розробці Освітньої програми були враховані рекомендації фахівців кафедри «Обліку та 
оподаткування» КНТЕУ. 
Програма була затверджена вченою радою КНТЕУ протокол №10 від 25.06.2019 року та введена в дію 
ОТЕІ КНТЕУ наказ №114 від 02.09.2019 р.

- інші стейкхолдери
Під час формування цілей та програмних результатів навчання ОП були враховані інтереси та пропозиції 
заінтересованих сторін, які сформовані за результатами проведення лекцій, практичних занять 
(майстер-класів), тренінгів, ярмарок кар’єри за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків:
 Відкрита лекція на тему «Он-лайн практика та працевлаштування в «Приватбанку»» - Трояновська Т.А.- 
керівник напряму «Трудові ресурси» АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса; Лебедєва О.М. – керівник відділення 
№61 АТ КБ «Приватбанк» м. Одеса.
Відкрита лекція на тему «Особливості діяльності аудиторської компанії «BAKER TILLY»» - Ласкорунський 
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Б. П., Демідець А. Ю. - бухгалтери-ревізори філіалу компанії «BAKER TILLY»
Зустріч з менеджером торговельного центру МЕТРО Кеш енд Кері Україна м. Одеса – Олійник С.
Ярмарок кар’єри - за участю провідних роботодавців м. Одеси, мета: отримання досвіду спілкування з 
роботодавцями, умови стажування і працевлаштування, подання резюме та проходження попередньої 
співбесіди.
Тренінг в рамках програми Еразмус + напряму Жана Моне «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 
торгівлі з Європейським Союзом: переваги та недоліки для українського суспільства» 
Практичне заняття (майстер-клас) на тему: «Особливості обліку в громадському харчуванні» на прикладі 
студентської їдальні-кафе «Шкварка» - зав. їдальні Годованюк Л.П.

Продемонструйте, яким чином цілі та програмні результати навчання ОП відбивають тенденції 
розвитку спеціальності та ринку праці
Цілі та програмні результати навчання відбивають тенденції розвитку спеціальності та ринку праці 
наступним чином: 
у цілях та програмних результатах формується усвідомлення того, що спеціаліст в сфері обліку і 
оподаткування має володіти теоретичними знаннями та практичними навичками обліку, оподаткування, 
аналізу, контролю та аудиту за національними та міжнародними стандартами, що відповідає сучасним 
вимогам ринку праці.
Для цього за сприянням Одеського міського центру зайнятості в жовтні 2019 року були проаналізовані 
тенденції розвитку спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
У відповідь на офіційний запит ЗВО Одеський міський центр зайнятості надав інформацію щодо 
затребуваності на ринку праці спеціальності, що акредитується, згідно якої протягом 2019 року 
підприємства надали 229 вакансій за спеціальністю «Облік і оподаткування».

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано галузевий та регіональний контекст
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано галузевий 
контекст у плані визначення загальних сучасних пріоритетів управління та адміністрування, бачення 
процесу підготовки та подальшої діяльності фахівця в сфері обліку і оподаткування. 
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП не було потреби враховувати 
регіональний контекст, оскільки попри регіональний статус ЗВО підготовка фахівців в сфері обліку і 
оподаткування відбувається для всієї України.

Продемонструйте, яким чином під час формулювання цілей та програмних результатів 
навчання ОП було враховано досвід аналогічних вітчизняних та іноземних програм
Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних 
вітчизняних програм з підготовки бакалавра з обліку та аудиту, де пропонуються власні цілі та певні 
самостійно розроблені результати навчання, а саме: КНТЕУ, Київський національний університет 
технологій та дизайну, Львівський національний університет імені І.Франка, Мукачівський державний 
університет та інші.
Враховуючи тенденції розвитку ринку праці, рекомендації стейкхолдерів була розроблена діюча ОП, яка 
узагальнила всі пропозиції. Акцент зроблено на збільшення уваги професійно-практичній підготовці.
https://www.otei.odessa.ua (в розділі «Інститут» - «Фінансово-обліковий факультет» - «Кафедра 
економіки, обліку і менеджменту» - «Освітньо-професійні програми») 

Продемонструйте, яким чином ОП дозволяє досягти результатів навчання, визначених 
стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти
Зміст освітньої програми дає можливість досягти результатів навчання, які визначені стандартом вищої 
освіти за відповідною спеціальності та рівнем вищої освіти. Згідно стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»  галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти були розроблені програмні результати навчання ОП, які 
спрягаються з освітніми компонентами навчального плану.
На приклад, одним з результатів навчання, вказаних у стандарті вищої освіти за відповідною 
спеціальністю є «Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури» 
(ПР10). Даному результату відповідає ПРН 9,16,19 ОП.
На досягнення цього результату навчання, як це відображено в матриці відповідності, спрямоване 
формування відповідних компетентностей. Компетентності формуються під час вивчення обовьязкових 
дисциплін: Бухгалтерський облік, Податкова система, Бухгалтерський облік у державному секторі,  
Фінансовий облік,  Облік за видами економічної діяльності, Бухгалтерський облік в банках, Інформаційні 
системи і технології в обліку, Управлінський облік, Аудит,  Звітність підприємства, Аналіз господарської 
діяльності та інших вибіркових дисциплін.

Якщо стандарт вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем вищої освіти відсутній, 
поясніть, яким чином визначені ОП програмні результати навчання відповідають вимогам 
Національної рамки кваліфікацій для відповідного кваліфікаційного рівня?
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був затверджено наказом МОН 
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України від 19.11.2018 р. №1260. Освітня програма ОТЕІ КНТЕУ відповідає затвердженому стандарту.

2. Структура та зміст освітньої програми

Яким є обсяг ОП (у кредитах ЄКТС)?
240

Яким є обсяг освітніх компонентів (у кредитах ЄКТС), спрямованих на формування 
компетентностей, визначених стандартом вищої освіти за відповідною спеціальністю та рівнем 
вищої освіти (за наявності)?
180

Який обсяг (у кредитах ЄКТС) відводиться на дисципліни за вибором здобувачів вищої освіти?
60

Продемонструйте, що зміст ОП відповідає предметній області заявленої для неї спеціальності 
(спеціальностям, якщо освітня програма є міждисциплінарною)?
Зміст ОП «Облік і оподаткування» відповідає предметній області спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». Освітні компоненти відповідають об’єкту вивчення згідно Стандарту вищої освіти 
відповідної спеціальності.
Теоретичний зміст предметної області ОП складається з понять, категорій, теорій і концепцій обліку, 
аналізу, контролю, аудиту, оподаткуванню.
Під час навчання за ОП здобувачі вищої освіти мають можливість оволодіти методами, методиками та 
технологіями які будуть використовуватися в подальшій роботі, а саме: загальнонаукові та спеціальні 
методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування.
Здобувачі вищої освіти мають можливість використовувати сучасні інформаційні системи і комп’ютерні 
технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування, а саме: КП «1С:підприємство», OPZ, Зарплата, програма електронної звітності 
M.E.Doc.
ОП підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» є самостійною і 
можливість об’єднання її з іншими ОП не розглядалася.
ОП включає освітні компоненти, компетентності яких визначають специфіку підготовки здобувачів вищої 
освіти ОС «Бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та результати навчання,  які 
виражають що саме здобувач повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного 
завершення освітньої програми. 

Яким чином здобувачам вищої освіти забезпечена можливість формування індивідуальної 
освітньої траєкторії?
Індивідуальний навчальний план студента формується за відповідною освітньою програмою підготовки 
бакалавра і складається здобувачами на кожен рік навчання у 2 примірниках. 
Оригінал індивідуального навчального плану зберігається у здобувача, ксерокопія - у деканаті.
Зміни до індивідуального навчального плану на поточний навчальний рік здобувач має право внести, 
подавши мотивовану заяву на ім’я декана факультету до 01.09. Зміни затверджуються деканом 
факультету.
Для складання індивідуального навчального плану здобувача, який реалізує своє право академічної 
мобільності, на семестр або рік (у тому числі з закордонних ЗВО), декан факультету аналізує інформацію 
щодо переліку вивчених здобувачем дисциплін, їх обсягів за наданими документами та інформаційного 
пакету з відповідної освітньої програми, доводять до відома студента перелік обов’язкових навчальних 
дисциплін та дисциплін за вибором у розрізі навчального семестру чи року.
Протягом усього терміну навчання здобувача в інституті після завершення кожного семестру 
відповідного навчального року деканат  фіксує результати засвоєння студентом дисциплін, зазначених 
в індивідуальному плані студента, у Журналі обліку успішності та навчальній картці студента.
Відповідальність за виконання індивідуального навчального плану покладається на здобувача, а 
контроль за його виконанням покладено на декана факультету та гаранта освітньої програми.

Яким чином здобувачі вищої освіти можуть реалізувати своє право на вибір навчальних 
дисциплін?
У межах відповідної освітньої програми та робочого навчального плану передбачена можливість для 
обрання студентом дисциплін за вибором, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів 
ЄКТС, з урахуванням власних потреб, інтересів, уподобань щодо майбутньої професійної діяльності або 
розширення особистісного світогляду. 
Загальна кількість навчальних дисциплін, запланованих до вивчення, регламентується трудомісткістю 
необхідних виконаних навчальних робіт, що  становить 60 кредитів ЄКТС на навчальний рік з розподілом 
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за семестрами.
Обрані студентом навчальні дисципліни за вибором включають до індивідуального навчального плану 
студента. 
Процедура інформування здобувачів вищої освіти про дисципліни, що пропонуються їм на вибір 
наступна:
- Для  здобувачів І курсу - деканат факультету на початку навчального року з 30 серпня по 2 вересня 
доводить до відома студентів перелік дисциплін віль-ного вибору у розрізі навчальних семестрів та 
анотації цих дисциплін, що містяться в Інформаційних пакетах спеціальностей. Студенти до 3 вересня 
обирають дисципліни вибіркової частини на поточний навчальний рік.
Деканати узагальнюють інформацію про вибір студентами навчальних дисциплін, формують списки груп 
для вивчення тих чи інших вибіркових дисциплін та до 10 вересня передають інформацію до навчально-
методичного відділу. Ця інформація є підставою для включення цих дисциплін до навчального 
навантаження кафедр на навчальний рік
- Для здобувачів ІІІ-ІV курсів - деканат факультету до 15 лютого доводить до відома студентів перелік 
навчальних дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік та анотації до них.
Студенти обирають за бажанням дисципліни до 25 лютого.
Деканат узагальнює інформацію про вибір студентами дисциплін за спеціальністю і до 1 березня 
надають дані до навчально-методичного відділу для розрахунку педагогічного наванта¬ження на 
наступний навчальний рік.
Зміни до варіативної складової свого індивідуального навчального плану на наступний навчальний рік 
студент може внести за заявою на ім'я деканів факультетів до 1 жовтня поточного навчального року в 
тому випадку, якщо він не почав опановувати цю дисципліну. Зміни, внесені до індивідуального 
навчального плану, затверджуються підписом деканів факультетів. 
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючи положення - Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін)

Опишіть, яким чином ОП та навчальний план передбачають практичну підготовку здобувачів 
вищої освіти, яка дозволяє здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної 
діяльності
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов'язковою складовою підготовки фахівців з вищою 
освітою за відповідними спеціальностями і планомірною, цілеспрямованою діяльністю щодо 
поглибленого здобуття студентами теоретичних знань і набуття практичних навичок з обраного фаху на 
різних етапах навчання. Здобувачі проходять практику на підприємствах, в установах та організаціях 
згідно з укладеними договорами. Метою практики є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, 
набутих студентами під час навчання, та формування фахових компетентностей (ФК8-ФК16) 
майбутнього фахівця зі спеціальності. 
ОП передбачені наступні види практичної підготовки: практичні заняття, практика здобувачів вищої 
освіти. Протягом дії ОП були внесені зміни шляхом збільшення практичних занять усіх ОК - до 50% 
аудиторних годин. В межах ОК «Інформаційні системи та технології в обліку» здобувачі мають 
можливість отримати навички роботи з програмою МЕdoc.
Для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти встановлено різні форми 
співробітництва з організаціями, підприємствами, установами (шляхом залучення їх до круглих столів, 
засідань кафедр та опитувань) тощо, що створюють умови для реалізації програм практики здобувачів 
вищої освіти. Протягом дії ОП були внесені зміни шляхом збільшення виробничої практики до 9 кредитів. 
Це сприяє задоволеності здобувачів та стейкхолдерів рівням практичної підготовки здобувачів ОП
https://www.otei.odessa.ua–Інститут-Загальна інформація-Публічна інформація-Нормативно-правова база–
Діючи положення

Продемонструйте, що ОП дозволяє забезпечити набуття здобувачами вищої освіти соціальних 
навичок (soft skills) упродовж періоду навчання, які відповідають цілям та результатам 
навчання ОП результатам навчання ОП
В освітню програму «Облік і оподаткування» додатково введено позакредитна дисципліна «Іноземна 
мова» на останньому році навчання. Ця необхідність визначена для поглиблення знань здобувачів вищої 
освіти з іноземної мови та введенням вступного випробування до ОС «Магістр» з іноземної мови. 

Яким чином зміст ОП ураховує вимоги відповідного професійного стандарту?
Освітня програма з підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
відповідає стандарту вищої освіти та враховує загальні та фахові компетенції перелік яких 
гармонізований з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів.
Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти був затверджено наказом МОН 
України від 19.11.2018 р. №1260. 
(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-
opodatkuvannya-bakalavr.pdf

Який підхід використовує ЗВО для співвіднесення обсягу окремих освітніх компонентів ОП (у 
кредитах ЄКТС) із фактичним навантаженням здобувачів вищої освіти (включно із самостійною 
роботою)?
На базі ОП побудовано навчальний план здобувача вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 
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оподаткування». Загальна кількість кредитів ЄКТС – 240, навчальних годин - 7200. Згідно закону України 
«Про вищу освіту» тижневе навантаження студентів ОС бакалавр дорівнює 24 години. Це дозволяє 
студентам виділити необхідний час для самостійної роботи. Розподіл аудиторних годин на освітню 
компоненту за видами діяльності залежить від тривалості семестру (кількість аудиторних годин на 
тиждень повинна бути цілим числом, лекційні заняття мають становити не менше 50% від аудиторного 
навантаження).
У робочих програмах навчальних дисциплін визначено види самостійної роботи та кількість годин, яка 
виділена за темами.  

Якщо за ОП здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за дуальною формою освіти, 
продемонструйте, яким чином структура освітньої програми та навчальний план зумовлюються 
завданнями та особливостями цієї форми здобуття освіти
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» не передбачає використання дуальної системи 
навчання.

3. Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про правила прийому на навчання 
та вимоги до вступників ОП
https://www.otei.odessa.ua/
(в розділі Приймальна комісія – Вступ 2020)

Поясніть, як правила прийому на навчання та вимоги до вступників ураховують особливості ОП?
Правила прийому на навчання в ОТЕІ КНТЕУ розробляються та затверджуються щорічно відповідно до 
чинного законодавства, а саме Типових Умов прийму на навчання у ЗВО України на поточний рік, 
затверджених Міністерством освіти і науки України.
Мінімальний бал ЗНО встановлює МОН України. 
Проте ЗВО скористався можливістю встановити відповідний бал ЗНО та коефіцієнти, які становлять:
- Українська мова і література         0,2   100
- Історія України або математика    0,5   100
- Географія або іноземна мова         0,2   100
Програми вступних випробувань для здобувачів вищої освіти на базі ПСЗО враховують вимоги шкільних 
програм з відповідних предметів.
Програми вступних випробувань для здобувачів вищої освіти на базі ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС 
«Бакалавр» формуються за дисциплінами, які виносяться на державну атестацію та щорічно 
переглядаються випусковими кафедрами.
Вимоги до вступників є ефективним способом для формування контингенту студентів, які вмотивовані 
та здатні до навчання на ОП, так як враховують професійні навички та знання, одержані здобувачами на 
базі ОКР «Молодший спеціаліст» та ОС «Бакалавр».
Зміни в Правила прийому на ОП вносилися двічі протягом року, що було спричинено затвердженням 
відповідних документів МОН України, на основі яких було внесено зміни до Умов прийому до ЗВО у 2019 
році.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих в інших 
ЗВО? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Одеським торговельно-економічним інститутом КНТЕУ визнаються дипломи державного зразка України 
та результати навчання. 
Питання визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО, регулюється Положенням про 
оцінювання результатів навчання студентів в ОТЕІ КНТЕУ, яке передбачає відповідно до існуючої 
нормативної бази зарахування кредитів відповідно до набутих компетентностей. 
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про оцінювання результатів навчання)
Процедура відбувається наступним чином: на підставі академічної довідки деканат укладає вірогідний 
перелік дисциплін для перезарахування за участі представника групи забезпечення, що за необхідності 
погоджується з гарантом програми. Відповідність результатів навчання різних схем оцінювання 
визначається на основі довідника з розподілу оцінок. Результати фіксуються в індивідуальному 
навчальному плані здобувача вищої освіти.

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)?
За період 2016-2019 роки переведення з інших ЗВО на ОС Бакалавра спеціальності  071 «Облік і 
оподаткування» не відбувалось.

Яким документом ЗВО регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у 
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неформальній освіті? Яким чином забезпечується його доступність для учасників освітнього 
процесу?
Документ яким регулюється питання визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті – 
Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ (https://www.otei.odessa.ua – Інститут - 
Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова база – Діючі положення - Положення 
про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ)
 Прикладів визнання результатів навчання, отриманих в інших ЗВО для зарахування на навчання за 
освітньо-професійною програмою «Облік та оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, 
ступеню вищої освіти «бакалавр, не було. 

Опишіть на конкретних прикладах практику застосування вказаних правил на відповідній ОП 
(якщо такі були)
Умовами прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2019 році таке питання не 
передбачено

4. Навчання і викладання за освітньою програмою

Продемонструйте, яким чином форми та методи навчання і викладання на ОП сприяють 
досягненню програмних результатів навчання? Наведіть посилання на відповідні документи
Форми та методи навчання - студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне 
самонавчання. 
Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в 
малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з 
використанням сучасних програмних засобів. 
Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний 
формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. 
Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати 
навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти 
протягом життя.
Всі форми та методи навчання сприяють успішному виконанню ОП здобувачами вищої освіти. 
Законодавчою базою є :
- Положення про організацію освітнього процесу студентів в ОТЕІ КНТЕУ, 
- Положення про проведення практики студентів в ОТЕІ КНТЕУ, 
- Положення про організацію самостійної роботи студентів в ОТЕІ КНТЕУ, 
- Положення про порядок навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти ОТЕІ КНТЕУ
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення)

Продемонструйте, яким чином форми і методи навчання і викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого підходу? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти методами 
навчання і викладання відповідно до результатів опитувань?
Щорічно робочі програми навчальних дисциплін оприлюднюється на сайті інституту, що дозволяє 
студентам, в межах студентроцентрованого підходу, перед початком навчального року ознайомитися з 
навчальними дисциплінами, вимогами науково-педагогічних працівників, які викладають дисципліни, 
формами та методами контролю та переліком вибіркових дисциплін на поточний і наступні навчальні 
роки. 
На при кінці кожного навчального року кафедрою проводяться круглі столи за участю студентів, НПП, 
стейкхолдерів та керівників баз практики. За підсумками яких формуються пропозиції щодо переліку 
вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік та пропозиції щодо організації проведення 
навчальної та виробничої практик. Здобувачі  мають можливість самостійного вибору місць виробничої 
практики.
Згідно Положення про організацію освітнього процесу студентів в ОТЕІ КНТЕУ здобувачі щорічно 
обирають вибіркові дисципліни з переліку дисциплін за вибором у межах навчальних семестрів. 
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут -  Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення)

Продемонструйте, яким чином забезпечується відповідність методів навчання і викладання на 
ОП принципам академічної свободи
Принципи академічної свободи в ЗВО включають: особистісний підхід; поширення знань і використання 
результатів наукових досліджень та участь студентів в наукових конференціях; вибір навчальних 
дисциплін з врахування думки студентів (представлений перелік вибіркових дисциплін); використання 
сучасних методів навчання та досліджень. Всі методи навчання побудовані на принципі діалогу, що 
залишає студенту можливість вибору власного освітнього інтересу та досягнення результату в тандемі 
з викладачем.
Науково-педагогічні працівники в межах навчальної програми дисципліни має можливість обирати 
форми і методи навчання, які відповідають останнім науковим дослідженням дисципліни, системи 
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внутрішнього забезпечення якості освіти. Навчальні програми розглядаються на засіданні кафедри і 
затверджуються рішенням вченої ради ЗВО.

Опишіть, яким чином і у які строки учасникам освітнього процесу надається інформація щодо 
цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах 
окремих освітніх компонентів *
Інформація щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у 
межах окремих освітніх компонентів наведена в робочих програмах дисциплін навчального плану 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та розміщуються кафедрами на інтернет-сайті ОТЕІ КНТЕУ у 
вільному доступі до початку навчального року. Ця форма інформування надає можливість здобувачам 
вищої освіти в межах студентоцентрованого підходу впливати на реальну вибірковість дисциплін та 
участь у системі внутрішнього забезпечення якості.
Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час навчання з дисциплін та критерії оцінювання 
знань студентів доводяться до відома студентів науково-педагогічними працівниками на першому 
навчальному занятті з дисципліни.
Здобувачі вищої освіти мають можливість під час вивчення навчальних дисциплін ознайомитись з 
тематичним планом навчальної дисципліни, переліком питань семінарських занять, контрольних 
опитувань та атестації з дисципліни. 
Здобувачі вищої освіти забезпечуються програмами атестації здобувачів вищої освіти не пізніше ніж за 
півроку до проведення атестації.
Здобувачу вищої освіти може бути встановлений індивідуальний графік вивчення навчальних дисциплін 
за наявності поважних причин, підтверджених документально. 

Опишіть, яким чином відбувається поєднання навчання і досліджень під час реалізації ОП
Під час реалізації ОП поєднуються елементи навчання і досліджень. Особлива увага приділяється 
студентській науковій роботі, що сприяє виявленню і задоволенню потреб здобувачів у науковій 
діяльності, розкриттю і розвитку їх творчого потенціалу, залученню до науково-дослідної і науково-
практичної роботи.
Здобувачі приймають участь у науково-практичних конференціях та круглих столах, метою яких є 
підвищення якості наукових досліджень, глибокого вивчення сучасних проблем бухгалтерського обліку, 
аналізу, контролю та оподаткування й визначення пріоритетних аспектів подальшого розвитку науки. 
Основні напрямки дослідження, які розглядаються на конференціях присвячені сучасним питанням 
обліково-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, обліку, аналізу та 
аудиту в умовах застосування інноваційних комп’ютерних технологій. Результати своїх досліджень 
молоді дослідники оприлюднюють у статтях, тезах доповідей та наукових роботах, які приймають 
участь у внутрівузівських, міських і регіональних конкурсах, які проводяться відповідно до наказів 
Міністерства освіти і науки України.
Здобувачі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» отримують професійні практичні навички під час 
проходження виробничої практики. 
ЗВО щорічно проводить перший тур Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і 
оподаткування». 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, яким чином викладачі оновлюють 
зміст навчальних дисциплін на основі наукових досягнень і сучасних практик у відповідній 
галузі
Зміст освітніх компонентів розробляється на термін дії навчального плану.
Щорічно викладачі оновлюють зміст освітніх компонентів у випадку зміни державних стандартів освіти, 
змін законодавства, впровадження нової навчальної технології  на підставі сучасних практик та 
наукових досягнень. Робоча група на чолі з гарантом програми відповідно вимог Державної рамки 
кваліфікації ініціює внесення змін до освітніх компонентів ОП. 
Ці зміни обговорюються зі стейкхолдерами на засіданні кафедри напередодні навчального року і 
затверджуються  кафедрою та вченою радою ЗВО.
Наприклад, дисципліна «Аудит» на останньому курсі ОС Бакалавр була доповнена за рахунок курсової 
роботи, що сприяє більш якісній підготовки здобувачів.

Опишіть, яким чином навчання, викладання та наукові дослідження у межах ОП пов’язані із 
інтернаціоналізацією діяльності ЗВО
Навчання, викладання та наукові дослідження пов’язані з інтернаціоналізацією діяльності ОТЕІ КНТЕУ 
передусім завдяки можливості відвідувати лекції досвідчених педагогів тих закордонних університетів, 
з якими укладені і реалізуються угоди: Вищою техніко-економічною школою в Ярославі (Польща), 
Люблянською бізнес школою (Словенія), Національним інститутом економічних досліджень (Грузія), 
Університетом в Галаці (Румунія).  
В ОТЕІ КНТЕУ реалізуються програми міжнародної академічної мобільності на ОП із Люблянською бізнес 
школою (Словенія), в  рамках програми Erasmus+ (KA 107).  (https://www.otei.odessa.ua –Erasmus+)
Викладачі мають можливість проходити наукові стажування у закордонних університетах, провадити 
спільні наукові дослідження. Наукові дослідження у межах ОП пов’язані із інтернаціоналізацією 
діяльності ЗВО спільними монографіями, до яких долучені НПП кафедри економіки, обліку та 
менеджменту, виданими у видавництвах країн Європейського Союзу.
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5. Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність

Опишіть, яким чином форми контрольних заходів у межах навчальних дисциплін ОП 
дозволяють перевірити досягнення програмних результатів навчання?
Реалізація основних завдань оцінювання результатів навчання досягається системними підходами до 
оцінювання та комплексністю застосування різних видів контрольних заходів. За місцем, яке посідає 
контрольний захід в освітньому процесі, розрізняють: вхідний контроль, поточний контроль, 
підсумковий модульний контроль, підсумковий семестровий контроль (залік або екзамен), атестацію 
студентів та контроль залишкових знань (директорський контроль).
Сукупність організаційно-методичних і контрольних заходів щодо перевірки та оцінювання знань, умінь і 
навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними фахових компетентностей з метою раціональної 
організації освітнього процесу та управління якістю освітньої діяльності відповідно до встановлених 
вимог є:
Вхідний контроль застосовується як передумова успішної організації вивчення дисципліни. Він дає змогу 
визначити наявний рівень знань здобувачів вищої освіти і слугує орієнтиром для реалізації 
індивідуального підходу в процесі викладання дисципліни та визначенні форм і методів організації 
освітнього процесу.
Поточний контроль проводиться на кожному семінарському, практичному, лабораторному занятті та за 
результатами виконання завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки 
здобувачів вищої освіти із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час 
роботи на семінарських заняттях та набутих практичних навичок під час виконання практичних завдань, 
лабораторних робіт.
Підсумковий модульний контроль проводиться з метою визначення стану успішності здобувачів вищої 
освіти за період теоретичного навчання у межах годин, відведених на практичні, семінарські та 
лабораторні заняття.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за 
певним освітнім ступенем або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль включає 
семестровий контроль та атестацію здобувача вищої освіти.
Підсумковий семестровий контроль - це підсумкове оцінювання результатів навчання здобувача вищої 
освіти за семестр (сесію), що здійснюється в інституті у формі заліку/підсумкового модульного контролю 
та екзамену.
Залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні засвоєння студентом навчального 
матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів навчальних завдань на практичних, 
семінарських, лабораторних заняттях, самостійної роботи, які визначенні робочою програмою навчальної 
дисципліни.
Екзамен - це форма підсумкового контролю засвоєння студентом програми навчальної дисципліни за 
навчальний період (семестр, сесія), що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.
Отже, навчальні досягнення здобувачів оцінюються регулярно і об’єктивно, з
використанням чітких й оприлюднених критеріїв виставлення оцінок. 
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про оцінювання результатів навчання в ОТЕІ КНТЕУ)

Яким чином забезпечуються чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти?
Чіткість та зрозумілість форм контрольних заходів забезпечується завдяки визначенню чіткого 
розподілу балів оцінювання у різних форм контролю. Розподіл балів визначений у робочій програмі 
дисципліни. Структура питань, які виносяться на підсумковий контроль оприлюднюються заздалегідь, 
контрольні питання обговорюються, всі неточності усуваються на заняттях або консультаціях. Розподіл 
балів за формами навчання доноситься до студентів лектором на перших заняттях
Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти відбувається двічі на рік та передбачає 
проведення таких контрольних заходів: вхідний, поточний, модульний та підсумковий контролі, 
атестація. 
Результати навчання студентів оцінюються за 100-баловою шкалою, де: 60-100 балів – результати 
навчання, що дають студенту право здобути кредити ЄКТС; 0-59 балів – незадовільні результати 
навчання, що не дають студенту право здобути кредити ЄКТС.
Інформація щодо форм контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів 
вищої освіти розміщена на сайті ЗВО.
(https://www.otei.odessa.ua - Студентам)

Яким чином і у які строки інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання 
доводяться до здобувачів вищої освіти?
Інформація про форми контрольних заходів та критерії оцінювання здобувачів вищої освіти у межах 
окремих освітніх компонентів наведена у робочих програмах дисциплін навчального плану спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» та розміщена на інтернет-сайті ОТЕІ КНТЕУ. 
Оцінювання результатів навчання студентів в інституті здійснюється за 100-баловою шкалою. 
Кількість балів та їх розподіл за видами завдань під час поточного і підсумкового контролю з дисципліни 
та критерії оцінювання знань студентів доводяться до відома студентів науково-педагогічними 
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працівниками на першому навчальному занятті з дисципліни. 
Це регламентується Положенням про організацію освітнього процесу студентів в Одеському 
торговельно-економічному інституту КНТЕУ, Положенням про оцінювання результатів навчання 
студентів в Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ. (https://www.otei.odessa.ua – Інститут 
– Загальна інформація – Публічна інформація – Нормативно-правова база – Діючі положення).
Графік навчального процесу на навчальний рік для студентів денної форми навчання по курсах 
розміщено на дошці оголошень та на електронній сторінці «Студентам». (https://www.otei.odessa.ua – 
Студентам)
Розклади екзаменаційних сесій оприлюднюються на сайти інституту у встановлені Положенням про 
організацію освітнього процесу студентів в Одеському торговельно-економічному інституту КНТЕУ 
терміни. 

Яким чином форми атестації здобувачів вищої освіти відповідають вимогам стандарту вищої 
освіти (за наявності)?
Форма атестації здобувачів вищої освіти відповідає вимогам Стандарту вищої освіти зі спеціальності 071 
«Облік і оподаткування». 
Атестація здійснюється у формі атестаційного кваліфікаційного екзамену за спеціальністю та 
передбачає перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом та освітньою 
програмою
Здобувачі вищої освіти забезпечуються програмами атестації здобувачів вищої освіти не пізніше ніж за 
півроку до проведення атестації.
(https://www.otei.odessa.ua – Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про атестацію здобувачів вищої освіти у ОТЕІ КНТЕУ)

Яким документом ЗВО регулюється процедура проведення контрольних заходів? Яким чином 
забезпечується його доступність для учасників освітнього процесу?
Процедура проведення контрольних заходів регламентується проведенням контрольних робіт та 
екзаменів.
Документ, якій регулює процедуру проведення контрольних заходів ЗВО –
Положення про організацію освітнього процесу. 
Цей документ є публічними та оприлюднений на сайті ЗВО, а також на сайті розташовано актуальний 
розклад екзаменаційних та залікових сесій здобувачів вищої освіти.
https://www.otei.odessa.ua - Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ. 

Яким чином ці процедури забезпечують об’єктивність екзаменаторів? Якими є процедури 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів? Наведіть приклади застосування 
відповідних процедур на ОП
Об’єктивність екзаменаторів забезпечується кафедрою на підставі Положення академічної 
доброчесності, яке оприлюднено на сайті інституту. Згідно Закону України «Про запобігання корупції» 
ЗВО використовуються наступні процедури при проведенні екзаменів: проведення письмових екзаменів, 
незалежне тестування за допомогою комп’ютерної програми Joomla та їх вибіркова перевірка 
екзаменаційних робіт другим екзаменатором.
Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість 
питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.
Студент, який не погоджується з оцінкою, отриманою під час семестрового (сесійного) підсумкового 
контролю, має право звернутися до апеляційної комісії в день оголошення результатів підсумкового 
оцінювання. Порядок подання апеляції, затвердження складу апеляційної комісії та визначення 
результатів визначено в Положенні про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів в 
ОТЕІ КНТЕУ.
Випадків конфлікту інтересів на ОП не спостерігалось.

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок повторного проходження контрольних 
заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
Якщо за результатами підсумкового семестрового контролю студент одержав
незадовільну оцінку, у нього виникає академічна заборгованість з даної дисципліни, яку можна 
ліквідувати повторно склавши семестрову атестацію.
Повторне проходження контрольних заходів з кожної дисципліни допускається не більше двох разів. 
При незадовільній оцінці з першої спроби науково-педагогічному працівнику з даної дисципліни, другий 
раз – комісії, яка створюється деканом факультету.
Порядок повторного проходження контрольних заходів  наведено в Положенні про оцінювання  
результатів навчання 
(https://www.otei.odessa.ua - Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положенні про оцінювання  результатів навчання в ОТЕІ КНТЕУ). 

Яким чином процедури ЗВО урегульовують порядок оскарження процедури та результатів 
проведення контрольних заходів? Наведіть приклади застосування відповідних правил на ОП
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Порядок оскарження процедури та результатів проведення контрольних заходів регламентовано 
Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів в ОТЕІ КНТЕУ та 
урегульовується таким чином: у разі надходження письмової заяви студента щодо оскарження 
результату підсумкового семестрового контролю з дисципліни наказом директора створюється 
апеляційна комісія, яка керуючись критеріями оцінювання, з даної дисципліни детально вивчають та 
аналізують письмові матеріали підсумкового контролю, а у разі усного екзамену (заліку) -  студентові 
надається можливість повторно скласти підсумковий контроль членам апеляційної комісії за новим 
білетом, який береться ним з комплекту білетів з дисципліни. Для об'єктивності та прозорості білет, за 
яким студент вперше складав підсумковий контроль, вилучається з комплекту.

Які документи ЗВО містять політику, стандарти і процедури дотримання академічної 
доброчесності?
Згідно зі статтею 42 Закону України «Про освіту» в ЗВО наказом директора інституту було затверджено 
Положення про академічну доброчесність, яке містить єдині для всіх рівнів освіти види порушень 
академічної доброчесності, особливості дотримання науково-педагогічними і науковими працівниками 
та здобувачами освіти академічної доброчесності, види академічної відповідальності учасників 
навчального процесу, права осіб, стосовно яких порушено питання про порушення ними академічної 
доброчесності. 
https://www.otei.odessa.ua - Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ. 

Які технологічні рішення використовуються на ОП як інструменти протидії порушенням 
академічної доброчесності?
Як інструменти протидії порушенням академічної доброчесності на ОП використовуються: чітке 
інформування здобувачів вищої освіти щодо неприпустимості плагіату; регулярне інформування НПП 
щодо потреби запобігати академічній не доброчесності при вивченні освітніх компонентів; система 
перевірки індивідуальних завдань (курсових робіт), наукових доповідей (тез) і наукових студентських 
робіт здобувачів вищої освіти на виявлення текстових збігів. 
Програми та онлайн сервіси перевірки текстів на плагіт: Advego Plagiatus http://advego.ru/plagiatus/, Etxt 
Antiplagiat http://www.etxt.ru/antiplagiat/ , ANTIPLAGIAT http://www.antiplagiat.ru/, CONTENT-WATCH  
http://www.content-watch.ru/text/ та інши.

Яким чином ЗВО популяризує академічну доброчесність серед здобувачів вищої освіти ОП?
Створення атмосфери академічної доброчесності у ЗВО є непростим, тривалим, але необхідним 
процесом.
Однією з основ формування доброчесного академічного середовища є необхідність дотримання 
принципів академічної доброчесності: верховенства права, демократизму, законності,соціальної 
справедливості, науковості тощо.
Популяризація академічної доброчесності серед здобувачів  спрямована на самостійне виконання 
навчальних завдань, дотримання норма законодавства про авторське право, надання достовірної 
інформації про результати власної наукової, творчої діяльності.
Для здобувача освіти академічна доброчесність важлива не тільки тому, що її порушення можуть мати 
наслідком санкції у вигляді відрахування, незадовільних оцінок поточного та підсумкового контролю, 
втрати стипендії та ін. Не менш важливим є те, що дотримання інституту, його здобувачами та 
працівниками принципів академічної доброчесності створює довіру до результатів навчання і підвищує 
успішність випускників у подальшій кар’єрі, їх працевлаштування та рівень життя. Погана репутація не 
тільки самого студента, але і закладу вищої освіти є суттєвою перешкодою для академічної мобільності 
та отримання роботи після завершення навчання.

Яким чином ЗВО реагує на порушення академічної доброчесності? Наведіть приклади 
відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти відповідної ОП
На порушення академічної доброчесності ЗВО реагує відповідно до Положення про дотримання 
академічної доброчесності.
Порушеннями академічної доброчесності є академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 
фальсифікація, списування, обман, хабарництво та необ’єктивне оцінювання.
За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти притягаються до 
такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік 
тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із 
закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню освіту); позбавлення академічної стипендії; 
позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання; відмова у присуджені відповідного 
ступеня вищої освіти. 
Що стосується НПП, то наразі дотримання академічної доброчесності в ЗВО на достатньо високому рівні, 
тож не було необхідності у вживанні якихось заходів. 
Відповідних ситуацій щодо здобувачів вищої освіти ОП, що акредитується, не зафіксовано.
https://www.otei.odessa.ua - Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ. 
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6. Людські ресурси

Яким чином під час конкурсного добору викладачів ОП забезпечується необхідний рівень їх 
професіоналізму?
Підбір науково-педагогічного складу здійснюється за фаховим принципом та рівнем кваліфікації, 
враховується базова спеціальність, досвід виробничої та наукової діяльності, науково-методичні 
здобутки.
Вимоги до рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників під час конкурсного добору 
регламентовані  Ліцензійними  умовами  провадження освітньої діяльності ЗВО,  Положенням  про  ОТЕІ, 
Положенням  про порядок конкурсного відбору НПП ОТЕІ.  https://www.otei.odessa.ua–Інститут-Загальна 
інформація-Публічна інформація-Діючі положення
Необхідний рівень професіоналізму викладачів ОП під час конкурсного добору досягається таким чином:
-Конкурсна комісія розглядає документи претендентів і перевіряє відповідність їх основним 
кваліфікаційним вимогам, які визначені Законом України «Про вищу освіту» і Ліцензійними  умовами  
провадження освітньої діяльності.
-На засідання відповідної кафедри відбувається обговорення кандидатур, які беруть участь у 
конкурсному відборі, результати проведених відкритих навчальних занять.
-На засідання вченої ради ОТЕІ відбувається представлення та обговорення  кандидатур претендентів та 
проводиться таємне голосування щодо обрання на відповідну посаду науково-педагогічного працівника.
Безперервний  професійний  розвиток  педагогічних  та  науково-педагогічних працівників 
забезпечується системою постійно діючих  наукових та методичних заходів різного рівня.
Якість  освітньої  діяльності  НПП визначається за результатами рейтингового оцінювання діяльності 
науково-педагогічних  працівників.

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає роботодавців до 
організації та реалізації освітнього процесу
Роботодавці приймають участь в організації та реалізації освітнього процесу шляхом рецензування ОП 
та формулювання вимог щодо формування професійних компетентностей майбутніх фахівців з обліку і 
оподаткування.
Крім того роботодавці залучаються до організації та реалізації освітнього процесу також в процесі 
організації і проведення виробничих практик, приймаючи участь в розробці робочих програм практик та 
надаючи консультативну допомогу керівникам практик від ЗВО, а також постійно проводячи спільні 
науково-практичні заходи. 
З метою залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу укладено за період з 
2015 по 2019 рр. понад 20 договорів про співпрацю, а саме з Департаментом фінансів ООДА, 
управлінням Державної казначейської служби України в Одеської області, Південним офісом Держаудит 
служби, НАСК «ОРАНТА», АКБ «Південний», ТОВ «Сільпо» та інші. Так 16 травня 2019 року за сприянням 
Одеського міського центру зайнятості організовано Ярмарок кар’єри  за участю провідних роботодавців 
м. Одеси, де здобувачі змогли ближче познайомитися з роботодавцями, умовами стажування і 
працевлаштування. 

Опишіть, із посиланням на конкретні приклади, яким чином ЗВО залучає до аудиторних занять 
на ОП професіоналів-практиків, експертів галузі, представників роботодавців
ЗВО залучає професіоналів-практиків, експертів галузі обліку і оподаткування, представників 
роботодавців, які проводять зі здобувачами вищої освіти відкрити лекції, приймають участь у круглих 
столах, наукових семінарах:
2–6.10.2017р. - тренінг в рамках програми Еразмус + напряму Жана Моне «Поглиблена та всеохоплююча 
зона вільної торгівлі з ЄС: переваги та недоліки для українського суспільства» - керівник Дугінець Г. 
11.10.2017р. – зустріч-дискусія студентів з начальником ПО Державної аудиторської  служби України  
Муратовим О.М.
16.05.2018р. - відкрита лекція на тему «Стажування та перспективи працевлаштування в ТОВ «Бейкер 
Тіллі Україна»» - Ключик Є.Ф.,  Демидець А.Ю. – спеціалісти;
31.10.2018р. - відкрита лекція на тему «Особливості діяльності аудиторської компанії «BAKER TILLY»» - 
Ласкорунський Б.П., Демідець А.Ю. - бухгалтери-ревізори філіалу компанії «BAKER TILLY»
16.09.2019р. - майстер-клас на тему «PR та комунікації» в рамках освітнього проекту Business2Students  - 
менеджер з комунікацій Arricano Real Estate Plc Обухівська О. 
25.10.2019 р.-майстер-клас на тему «Хайп як інструмент в комунікаціях», в рамках освітнього проекту 
Business2Students - спікер Орлова О.
22.11.2019 р. - майстер-клас на тему «PR sapiens: міфи vs реальність», в рамках освітнього проекту 
Business2Students - PR директор компанії Watsons Україна К. Веремеєва
До викладання дисциплін за ОП, що акредитується, представники роботодавців не залучались.
Вся інформація щодо заходів представлена на офіційному сайті інституту https://www.otei.odessa.ua

Опишіть, яким чином ЗВО сприяє професійному розвиткові викладачів ОП? Наведіть конкретні 
приклади такого сприяння
Професійному розвитку викладачів сприяє відкритий доступ до наукових баз Scopus і WOS для 
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підвищення показників публікаційної активності НПП кафедри, зокрема в іноземних та вітчизняних 
журналах, а також для активізації дослідницької кар’єри, підвищення наукового рейтингу у 
професійному розвиткові викладачів. Сприяння професійному розвиткові викладачів становить 
загальносистемне підвищення кваліфікації, яке здійснюється через систему курсів підвищення 
кваліфікації та стажування за програмами підвищення кваліфікації, розробленими провідними 
фахівцями КНТЕУ та інших ЗВО України. Підвищення кваліфікації спрямовується на оволодіння, 
оновлення та поглиблення працівниками спеціальних фахових, педагогічних, соціально-гуманітарних, 
правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та 
зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню своїх посадових обов'язків, розширенню їх 
компетенцій тощо. Прикладом підвищення кваліфікацій (стажування) у зарубіжних ЗВО є:  
Pan-European University in Bratislava, Academic Society of Michal Baludansky, 
Kosice, Bratislava, лютий 2018 p.
Державна вища техніко-економічну Школа ім.Б.Маркевича (м.Ярослав, Польща), 28 вересеня-25 жовтеня 
2018 р.
7-11 жовтня 2019 р. викладачі ЗВО перебували в Люблянській бізнес школі в м. Любляна (Словенія) у 
рамках програми ЄС Еразмус+ «Академічна мобільність». 
https://www.otei.odessa.ua–Інститут-Загальна інформація-Публічна інформація- Діючі положення

Продемонструйте, що ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності
Процедури, за якими ЗВО стимулює розвиток викладацької майстерності, включають матеріальне і 
професійне заохочення. 
Матеріальне заохочення регулюється Положенням про заохочування науково-педагогічних працівників 
ОТЕІ КНТЕУ (додаток № 2 до Колективного договору на 2017 – 2022 рр.) 
Система професійної мотивації охоплює відзнаки ЗВО кращих науково-педагогічних працівників 
подякою, грамотою директора ОТЕІ КНТЕУ та ректора КНТЕУ. 
ОТЕІ КНТЕУ всіляко сприяє стимулюванню підвищення професійної майстерності викладачів шляхом 
проходження підвищення кваліфікації викладацьких кадрів та стажування на базі як вітчизняних так і 
закордонних закладів освіти, наприклад в рамках програми Еразмус+ напряму Жана Моне «Поглиблена 
та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС» (2017 р.) та майстер-класи в рамках освітнього проекту 
Business2Students для студентів та викладачів (2019 р.).
Професійне заохочення провадиться згідно Положення про систему рейтингової оцінки діяльності 
науково-педагогічних працівників ОТЕІ КНТЕУ. (https://www.otei.odessa.ua  - Інститут – Загальна 
інформація – Публічна інформація - Нормативно-правова база – Діючі положення)  

7. Освітнє середовище та матеріальні ресурси

Продемонструйте, яким чином фінансові та матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша 
інфраструктура, обладнання тощо), а також навчально-методичне забезпечення ОП 
забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання?
Фінансові ресурси забезпечують досягнення визначених ОП цілей та програмних результатів навчання, 
оскільки планування у їх здійснюється перспективо, передбачається планом роботи ЗВО та уточнюється 
у кінці кожного фінансового року. Достатня розумність фінансування потреб регулюються плановим 
відділом бухгалтерії за погодженням із директором ЗВО та гарантом програми.
Матеріально-технічні ресурси (бібліотека, інша інфраструктура, обладнання тощо) відповідають 
сучасним вимогам щодо надання  освітніх послуг, забезпечують досягнення визначених ОП цілей та 
програмних результатів навчання наступним чином: бібліотечний фонд за спеціальністю відповідає 
Ліцензійним умовам;  передплачуються фахові видання України з обліку, економіки і фінансів; програмне 
забезпечення оформлене належним чином та дає можливість використовувати ПЕОМ, інтерактивну 
дошку, відеоапаратуру, відеокамеру, мультимедійну апаратуру.
Навчально-методичне забезпечення ОП  дає можливість досягати визначених ОП цілей та програмних 
результатів навчання завдяки його максимальній змістовій насиченості та постійному оновленню. Так, 
робочі програми навчальних дисциплін, методичні вказівки до семінарських та практичних завдань, а 
також завдання для самостійної підготовки студентів, теми курсових робіт тощо щороку оновлюються 
методом обговорення на засіданнях кафедри. ОП є достатнім і забезпечує належну підготовку 
здобувачів вищої освіти.

Продемонструйте, яким чином освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити 
потреби та інтереси здобувачів вищої освіти ОП? Які заходи вживаються ЗВО задля виявлення і 
врахування цих потреб та інтересів?
Освітнє середовище, створене у ЗВО, дозволяє задовольнити потреби та інтереси здобувачів вищої 
освіти ОП завдяки збалансованості матеріальних ресурсів (обладнання аудиторій, лабораторій, 
виділення та оформлення простору для "student life") та сприйняття студентів як рівноправних партнерів 
у вибудові їх освітньої траєкторії, відповідності критеріям справді студентоцентрованого навчання. 
Зокрема функціонують студентська їдальня, для проживання є гуртожиток, функціонує студентське 
самоврядування та студентський рада.
ЗВО забезпечує безоплатний доступ викладачів і здобувачів вищої освіти до бібліотеки інституту, 
комп’ютерних класів (в межах спеціально виділених годин) відповідно до потреб навчання, 
викладацької або наукової діяльності в межах освітньої програми.
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Опишіть, яким чином ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та 
здоров’я здобувачів вищої освіти (включаючи психічне здоров’я)?
ЗВО забезпечує безпечність освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти 
(включаючи психічне здоров’я) суворим дотриманням норм техніки безпеки, постійним реальним 
інструктуванням для НПП та здобувачів вищої освіти, проведенням розмаїтих заходів, які стосуються 
надання першої домедичної допомоги, здорового способу життя тощо. Все це підтверджується 
паспортами санітарно-технічного стану ЗВО.
Студенти регулярно проходять медичний огляд в інститутський поліклініці.
В  гуртожитку ЗВО працює медичний пункт для студентів та працівників Інституту. В медичному пункті 
можна отримати консультацію фахівців щодо стану здоров’я та першу медичну допомогу.
Здобувачі вищої освіти та НПП проходять інструктажі з основ безпеки життя. Інструктаж з охорони праці 
є обов’язковою умовою проходження навчальних та виробничих практик. (https://www.otei.odessa.ua  - 
Інститут – Загальна інформація – Публічна інформація – Пожежна безпека та безпека життєдіяльності)  
Щодо психічного здоров’я, то про нього дбаємо насамперед через створення загальної доброзичливої 
атмосфери співробітництва та підтримки.

Опишіть механізми освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної 
підтримки здобувачів вищої освіти? Яким є рівень задоволеності здобувачів вищої освіти цією 
підтримкою відповідно до результатів опитувань?
Забезпечення освітньої, інформаційної, соціальної та іншої підтримки студентів є одним з основних 
завдань ОТЕІ КНТЕУ. Організація навчально-виховного процесу в ЗВО здійснюється відповідно до Закону 
України «Про вищу освіту», Статуту КНТЕУ та Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ 
КНТЕУ, рішень Вченої ради, наказів та розпоряджень директора, Положення про внутрішню систему 
забезпечення якості освіти в ОТЕІ КНТЕУ та на основі стандартів вищої освіти: освітньо-професійних 
програм і навчальних планів. 
Освітня підтримка здобувачів освіти передбачає застосування студенто-орієнтованого підходу в 
навчанні; покращення мотивації до здобуття освіти та розвитку готовності до навчання впродовж 
життя; моделювання реальних професійних умов спілкування; підбір спеціальних завдань і прав для 
підвищення комунікативної активності студентів; створення сприятливого психоемоційного клімату в 
студентській групі; організації майстер-класів з розвитку у студентів професійної, кар’єрної, цифрової та 
інших компетентностей, важливих для майбутньої професійної діяльності; якісне навчально-методичне 
забезпечення освітнього процесу; використання в освітньому процесі інноваційних педагогічних 
технологій.
Організаційна підтримка здобувачів освіти полягає у забезпеченні розуміння, врахування та узгодження 
потреб (цілей, вимог і очікувань) студентів щодо надання освітніх послуг; створенні належних 
матеріально-технічних, навчально-методичних умов їх навчання; забезпеченні вільного вибору 
студентами навчальних дисциплін; реалізації принципів академічної доброчесності; організації і 
здійсненні моніторингу якості освіти.
Консультативна підтримка здобувачів освіти передбачає організацію системи онлайн-, групових та 
індивідуальних консультацій для оперативного задоволення освітніх, організаційних та соціальних 
потреб студентів.
Інформаційна підтримка здобувачів освіти виявляється у забезпеченні вільного безперешкодного 
доступу здобувачів освіти до інформації, необхідної для організації освітнього процесу, зокрема щодо: 
розкладів навчальних занять, консультацій і екзаменаційних сесій; рейтингів студентів; масових заходів 
ОТЕІ КНТЕУ та роботи його структурних підрозділів; комунікації з викладачами й керівниками наукових 
досліджень; рішень Вченої ради; наказів і розпоряджень директора тощо. Основним джерелом 
інформації є офіційний сайт ОТЕІ КНТЕУ.
Соціальні потреби здобувачів вищої освіти забезпечуються через надання місць в гуртожитку всім, хто 
цього потребує, створення сучасних умов для заняття в спортивних секціях, проведення дозвілля як в 
спеціальних приміщеннях гуртожитку, так і в спортивному залі та на спортивному майданчику 
інституту.

Яким чином ЗВО створює достатні умови для реалізації права на освіту особами з особливими 
освітніми потребами? Наведіть посилання на конкретні приклади створення таких умов на ОП 
(якщо такі були)
Організація інклюзивного навчання у ОТЕІ КНТЕУ регламентується Постановою КМУ від 10.07.2019 № 635 
«Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у ЗВО» та здійснюється з метою 
реалізації права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття якісної вищої освіти з урахуванням 
потреб та можливостей таких осіб. https://www.otei.odessa.ua–Інститут-Загальна інформація-Публічна 
інформація-Діючі положення-Положення про організацію освітнього процесу в ОТЕІ КНТЕУ–п.20
Інформація про права на освіту осіб з особливими освітніми потребами розміщена у Правилах прийому 
до ОТЕІ. (https://www.otei.odessa.ua–Приймальна комісія–Вступ 2020–Правила прийому ОТЕІ КНТЕУ в 2020 
р.)
Так Правилами прийому на навчання в 2020 р. передбачена реалізація права на освіту осіб з особливими 
освітніми потребами у вигляді спеціальних умов участі їх у конкурсному відборі на здобуття вищої 
освіти. 
Перелік осіб, які мають право на користування спеціальними умовами участі у конкурсному відборі, та 
умови їх застосування наведено у Розділі VІІІ Правил прийому «Спеціальні умови участі в конкурсному 
відборі на здобуття вищої освіти» та обнародувано на сайті інституту.
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Яким чином у ЗВО визначено політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій 
(включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією)? Яким 
чином забезпечується їх доступність політики та процедур врегулювання для учасників 
освітнього процесу? Якою є практика їх застосування під час реалізації ОП?
Розгляд звернень, скарг і заяв, що надходять до ОТЕІ КНТЕУ, відбувається відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про звернення громадян» та відбувається 
шляхом особистого прийому громадян керівництвом інституту. 
Урегулювання конфлікту інтересів у ОТЕІ КНТЕУ здійснюється відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» та «Антикорупційної програми ОТЕІ КНТЕУ» за допомогою одного з 
нижченаведених заходів:
- усунення працівника від виконання завдання;
- встановлення додаткового контролю за виконанням працівником відповідного завдання;
- обмеження у доступі працівника до певної інформації;
- перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
- переведення працівника на іншу посаду;
- звільнення працівника.
Усі конфліктні ситуації ЗВО вирішуються на рівні деканату із залученням декана. У разі не вирішення 
конфліктної ситуації в межах деканату, справа передається на розгляд Вченій раді ЗВО.
Для студентів та співробітників організована скринька довіри та працює телефон довіри на який вони 
можуть звертатися анонімно. 
Під час реалізації ОП випадків подібних конфліктних ситуацій не було.
(https://www.otei.odessa.ua  - Інститут – Загальна інформація – Публічна інформація – Антикорупційні 
заходи)  

8. Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми

Яким документом ЗВО регулюються процедури розроблення, затвердження, моніторингу та 
періодичного перегляду ОП? Наведіть посилання на цей документ, оприлюднений у відкритому 
доступі в мережі Інтернет
Процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП регулюються в ЗВО 
Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти та 
Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм КНТЕУ першого та другого рівнів вищої 
освіти 
1. https://www.otei.odessa.ua (Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності) 
2. https://www.otei.odessa.ua (Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положення про розроблення та реалізацію ОП КНТЕУ для першого та другого 
рівня освіти).

Опишіть, яким чином та з якою періодичністю відбувається перегляд ОП? Які зміни були 
внесені до ОП за результатами останнього перегляду, чим вони були обґрунтовані?
Перегляд ОП проводиться кафедрою не частіше ніж один раз в рік, що розглядається на засіданні 
кафедри, а потім на Вченій раді ЗВО.
Так у 2018 р. програма розроблялась, згідно новим формам і змісту з метою вдосконалення можливості 
формування індивідуальної траєкторії здобувача вищої освіти. 
У 2019 р. програма переглядалася і вдосконалювалася з позицій необхідності поглибленого вивчення 
аудиту здобувачами вищої освіти (додана курсова робота з дисципліни «Аудит»), а також  була змінена 
дисципліна «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» на дисципліну «Звітність 
підприємства», яка є логічним завершенням отримання професійних навичок здобувачів вищої освіти 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
https://www.otei.odessa.ua (в розділі Інститут - Фінансово-обліковий факультет - Кафедра економіки, 
обліку і менеджменту - Освітньо-професійні програми) 

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як здобувачі вищої освіти залучені до 
процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур забезпечення її якості, а їх позиція 
береться до уваги під час перегляду ОП
Здобувачі вищої освіти беруть активну участь у впровадженні освітніх програм, через процесу 
періодичного перегляду ОП щодо вдосконалення освітніх компонентів, а також шляхом вибору 
дисциплін.
Також здобувачі освіти залучені до інших процедур забезпечення якості ОП наступним чином:
- участь голови студентської ради в роботі вченої ради ЗВО, яка розглядає та затверджує ОП;
- участь в узгоджені ОП;
- проведення опитувань щодо вибіркових дисциплін, результати яких беруться до уваги під час 
перегляду ОП.
Глибокого перегляду ОП, яке б вимагало детального обговорення, наразі не відбувалося, зміни були 
точковими, проте, якщо під час процедури акредитації будуть необхідні зміни, то позиція здобувачів 
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вищої освіти буде узята до уваги під час перегляду ОП. 

Яким чином студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення 
якості ОП
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП згідно з 
Положенням про студентське самоврядування ОТЕІ КНТЕУ.
Органи студентського самоврядування зобов’язані аналізувати та узагальнювати зауваження та 
пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу і звертатися до адміністрації інституту з 
пропозиціями щодо їх вирішення. Адміністрація за поданням виконавчого органу студентського 
самоврядування зобов’язана вчасно та у повному обсязі інформувати його про рішення, що стосуються 
безпосередньо студентів інституту.
Здобувачі освіти беруть участь у розгляді та вдосконаленні ОП, оцінці їх компонентів та якості 
викладання, їх позиція враховується під час перегляду ОП. Здобувачі мають право на: участь у заходах з 
освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в 
Україні та за кордоном, участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу, 
науково-дослідної роботи; участь у діяльності інституту, факультету, Вченої ради ОТЕІ КНТЕУ, органів 
студентського самоврядування.
Студентське самоврядування бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП завдяки 
участі у Раді з якості та опосередковано – через мотивування здобувачів освіти до участі в опитуваннях, 
рейтингу успішності.
https://www.otei.odessa.ua-Студентам–Положення про студентське самоврядування ОТЕІ КНТЕУ

Продемонструйте, із посиланням на конкретні приклади, як роботодавці безпосередньо або 
через свої об’єднання залучені до процесу періодичного перегляду ОП та інших процедур 
забезпечення її якості
ОП підлягає періодичному перегляду внаслідок оновлення вимог роботодавців, щодо підвищення якості 
професійної підготовки фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спричинених умовами 
сучасності, які забезпечують мобільність фахівців відповідного рівня кваліфікації та конкурентні 
переваги на вітчизняному та міжнародному ринку праці. Це підтверджується рецензуванням ОП 
посадовими особами підприємств-роботодавців. В процесі перезатвердження договорів на організацію і 
проведення виробничої практики враховуються пропозиції роботодавців.
ЗВО співпрацює з такими структурами як: Головними управліннями: Державної фіскальної служби та 
Державної казначейської служби України в Одеській області; Департамент фінансів Одеської 
облдержадміністрації; Південний офіс Держаудитслужби; ЮГРУ ЗАТ КБ «Приватбанк», ТОВ 
«Багатопрофільна фірма «Секрет-Сервіс», Одеська обласна дирекція  ПАТ «НАСК «Оранта» та інші.
Здобувачі можуть самостійно підбирати місце проходження практики, до ЗВО надається гарантійний 
лист з відповідної установи зі згодою прий¬няти на практику.  
Щорічно у вересні місяці ЗВО організовує круглий стіл за результатами виробничої практики «Шляхи 
удосконалення процесу виробничої практики: методологія та результати», на якому здобувачі мають 
можливість обговорити проблемні питання та надати рекомендації щодо вдосконалення програми 
практики.
Рецензії роботодавців розміщені на сайті факультету на при кінці ОП.
https://www.otei.odessa.ua-Інститут–Фінансово-обліковий факультет–Кафедра Економіки, обліку та 
менеджменту–ОП

Опишіть практику збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій 
працевлаштування випускників ОП
Збирання та врахування інформації щодо кар’єрного шляху та траєкторій працевлаштування 
випускників ОП здійснюється як в межах централізованої системи профорієнтації та працевлаштування, 
так і гарантом освітньої програми спільно із представниками фахової кафедри. 
З метою сприяння працевлаштуванню випускників ЗВО та для забезпечення їх кар’єрного зростання в 
ЗВО організуються зустрічі з фахівцями Одеського міського центру зайнятості у формі тренінгів та 
майстер-класів, спрямованих на формування навичок складання резюме, побудови траєкторії 
працевлаштування та реалізації професійних здібностей.
Інтерес представляють як відсоток працевлаштованих та траєкторія успіху випускників, так і зворотній 
зв'язок щодо якості освітнього процесу, зокрема дублювання дисциплін, практичної придатності освітніх 
компонентів тощо

Які недоліки в ОП та/або освітній діяльності з реалізації ОП були виявлені у ході здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості за час її реалізації? Яким чином система 
забезпечення якості ЗВО відреагувала на ці недоліки?
Внутрішнє забезпечення якості ОП у Одеському торговельно-економічному інституті КНТЕУ 
забезпечується «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в ОТЕІ КНТЕУ». (https://www.otei.odessa.ua  - Інститут – Загальна інформація – Публічна інформація 
– Нормативно-правова база – Діючі положення - Положенням про внутрішнє забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ)
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування 
освітнього ступеня «бакалавр» була введена в дію в 2018 р. В  2019 н. р. вона переглядалась для повної 
відповідності Стандарту вищої освіти бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для 
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 
затвердженого і введеного в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260. 
Було уточнено формулювання деяких фахових компетентностей і програмних результатів навчання. 
Недоліків ОП під час її реалізації не виявлено. 

Продемонструйте, що результати зовнішнього забезпечення якості вищої освіти беруться до 
уваги під час удосконалення ОП. Яким чином зауваження та пропозиції з останньої акредитації 
та акредитацій інших ОП були ураховані під час удосконалення цієї ОП?
Оскільки акредитація є первинною, результатів зовнішнього забезпечення якості вищої освіти, які 
беруться до уваги під час удосконалення ОП, немає.

Опишіть, яким чином учасники академічної спільноти змістовно залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП?
ОТЕІ КНТЕУ всебічно сприяє залученню учасників академічної спільноти до процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП «Облік і оподаткування»:
- викладачі кафедри економіки, обліку та менеджменту постійно підвищують свою кваліфікацію, яка є 
невід’ємною складовою внутрішньої системи забезпечення якості ОП;
– науково-педагогічними працівниками постійно здійснюється рейтингове оцінювання здобувачів;
– здобувачами випускних груп за ОС бакалавр та магістр, щорічно оцінюються організація навчального 
процесу ЗВО з метою покращення якості навчання  шляхом анонімного анкетування;
- потенційними роботодавцями, гарантами ОП здійснюється моніторинг та періодичний перегляд ОП;
- забезпечуючи принципи академічної доброчесності, здійснюється перевірка індивідуальних завдань 
(курсові роботи) із визначення запобігання текстових збігів;
- систематично проводяться науково-методичні семінари із удосконалення та впровадження 
інноваційних методів викладання, участь у роботі Науково-методичної ради КНТЕУ в онлайн режимі, 
щодо обговорення підвищення якості освітнього процесу, внесення змін у діючи ОП та вдосконалення 
педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.
Завідувач кафедри, д.е.н., проф. Коваль В.В. брав участь у тренінгу з підготовки експертів із 
забезпечення якості вищої освіти та закінчив курс «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн 
тренінг», наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. 
Такий досвід є важливим для внутрішнього забезпечення якості ОП ОТЕІ КНТЕУ.

Опишіть розподіл відповідальності між різними структурними підрозділами ЗВО у контексті 
здійснення процесів і процедур внутрішнього забезпечення якості освіти
У ОТЕІ КНТЕУ діє Положення «Про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти», яка визначає принципи та процедури забезпечення якості вищої освіти в ЗВО. У ній чітко 
визначена структура системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Інституту. 
Функції щодо забезпечення якості освіти реалізуються структурними підрозділами інституту: 
факультетом, кафедрами, навчально-методичним відділом, групами забезпечення спеціальностей, 
гарантами освітніх програм та уповноваженими особами, бібліотекою. 
Система внутрішнього забезпечення якості освіти чітко визначає відповідальність структурних 
підрозділів ОТЕІ КНТЕУ щодо реалізації процесів освітньої діяльності, перелік процедур (заходів), 
періодичність їх проведення, моніторингу та наявність результатів проведення процедури.
(https://www.otei.odessa.ua  - Інститут – Загальна інформація – Публічна інформація – Нормативно-правова 
база – Діючі положення - Положенням про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в ОТЕІ КНТЕУ)

9. Прозорість і публічність

Якими документами ЗВО регулюється права та обов’язки усіх учасників освітнього процесу? 
Яким чином забезпечується їх доступність для учасників освітнього процесу?
Права та обов’язки всіх учасників освітнього процесу у Одеському торговельно-економічному інституті 
КНТЕУ регламентуються: Статутом КНТЕУ, Положенням про ОТЕІ КНТЕУ https://www.otei.odessa.ua 
(Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація – Установчі документи), Правилами внутрішнього 
розпорядку ОТЕІ КНТЕУ, Положення про організацію освітнього процесу студентів в Одеському 
торговельно-економічному інституту КНТЕУ та контрактами здобувачів вищої освіти з ОТЕІ КНТЕУ.
Усі документи є прозорі та розташовані на сайті ОТЕІ КНТЕУ.  
https://www.otei.odessa.ua (Інститут - Загальна інформація - Публічна інформація - Нормативно-правова 
база – Діючі положення) 

Наведіть посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про оприлюднення на офіційному 
веб-сайті ЗВО відповідного проекту з метою отримання зауважень та пропозиції 
заінтересованих сторін (стейкхолдерів). Адреса веб-сторінки
https://www.otei.odessa.ua (в розділі Інститут - Фінансово-обліковий факультет -  Кафедра економіки, 
обліку і менеджменту - Освітні програми).  

Сторінка 20



Використовуючи позицію зворотній зв'язок заінтересовані особи можуть повідомити свої пропозиції 
щодо вдосконалення ОП та освітнього процесу в цілому.

Наведіть посилання на оприлюднену у відкритому доступі в мережі Інтернет інформацію про 
освітню програму (включаючи її цілі, очікувані результати навчання та компоненти)
https://www.otei.odessa.ua (в розділі Інститут - Фінансово-обліковий факультет - Кафедра економіки, 
обліку і менеджменту - Освітньо-професійні програми) 

10. Навчання через дослідження

Продемонструйте, що зміст освітньо-наукової програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів (ад’юнктів)
-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності за спеціальністю та/або галуззю
-

Опишіть, яким чином зміст освітньо-наукової програми забезпечує повноцінну підготовку 
здобувачів вищої освіти до викладацької діяльності у закладах вищої освіти за спеціальністю 
та/або галуззю
-

Продемонструйте дотичність тем наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів) напрямам 
досліджень наукових керівників
-

Опишіть з посиланням на конкретні приклади, як ЗВО організаційно та матеріально забезпечує 
в межах освітньо-наукової програми можливості для проведення і апробації результатів 
наукових досліджень аспірантів (ад’юнктів)
-

Проаналізуйте, як ЗВО забезпечує можливості для долучення аспірантів (ад’юнктів) до 
міжнародної академічної спільноти за спеціальністю, наведіть конкретні проекти та заходи
-

Опишіть участь наукових керівників аспірантів у дослідницьких проектах, результати яких 
регулярно публікуються та/або практично впроваджуються
-

Опишіть чинні практики дотримання академічної доброчесності у науковій діяльності наукових 
керівників та аспірантів (ад’юнктів)
-

Продемонструйте, що ЗВО вживає заходів для виключення можливості здійснення наукового 
керівництва особами, які вчинили порушення академічної доброчесності
-

11. Перспективи подальшого розвитку ОП

Якими загалом є сильні та слабкі сторони ОП?
ОП «Облік і оподаткування» спеціальності 071 Облік і оподаткування першого (бакалаврського) рівня в 
підготовки фахівців відповідає потребам як ринку праці Півдня України так і економіки України в цілому. 
ОП відповідає Стандарту вищої освіти бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти від 19.11.2018р. №1260. Показники діяльності Одеського 
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торговельно-економічного інституту КНТЕУ за ОП відповідають чинним вимогам. Проведений самоаналіз 
свідчить, що розроблена ОП базується на компетентнісному підході, містить чітко визначені програмні 
результати навчання і узгоджена з вимогами Національної рамки кваліфікацій. Концептуальні засади 
освітнього процесу реалізовані в навчальному плані бакалавра стосовно переліку та змісту навчальних 
дисциплін, розподілу часу у кредитах ЄКТС, форм проведення навчальних занять та їх обсягу. Кадрове 
забезпечення навчального процесу за ОП та якісний склад випускової кафедри відповідає ліцензійним 
вимогам щодо підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем. Науково-педагогічний персонал 
має відповідну кваліфікацію і здійснює необхідну роботу з методичного забезпечення навчального 
процесу, здійснює активну наукову діяльність та залучає студентів до науково-дослідницької роботи. 
Кафедра володіє потенціалом, який дозволив не лише якісно забезпечити навчальний процес, а й 
провести низку потужних заходів наукового, профорієнтаційного, пізнавального спрямування, що 
робить навчання студентів різноаспектним та цікавим. У складі кафедри працюють викладачі, які мають 
практичний досвід роботи за спеціальністю, що підвищує якість навчального процесу. Зміст підготовки 
фахівців за ОП відповідає державним вимогам, потребам ринку праці та розвитку особистості. Система 
організації освітнього процесу, управління та контролю за освітнім процесом, навчально-методичні 
комплекси освітніх компонентів, курсових робіт, самостійної роботи студентів, виробничих практик, 
дозволяють повністю виконувати робочий навчальний план та робочі програми з дисциплін за ОП. 
На даний час ЗВО плідно працює щодо більшого залучення до навчального процесу експертів галузі, 
представників роботодавців. Діюча практика взаємодії зі стейкхолдерами наразі реалізується у формі 
домовленостей щодо проведення публічних лекцій, майстер-класів, тренінгів, зустрічей, круглих столів, 
екскурсій. Необхідно зауважити що, програма міжнародної академічної мобільності реалізується не в 
повній мірі. 
Протягом навчального року ОП корегується з врахуванням думки стейкхолдерів, здобувачів вищої 
освіти, роботодавців шляхом проведення опитувань та врахуванням новітніх тенденцій розвитку 
економіки.
На підставі наведених вище фактів можна зробити висновок, що освітня діяльність ОТЕІ КНТЕУ з 
підготовки фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» спеціальності 071 Облік і оподаткування, відповідає вимогам акредитації і забезпечує 
державну гарантію якості вищої освіти.

Якими є перспективи розвитку ОП упродовж найближчих 3 років? Які конкретні заходи ЗВО 
планує здійснити задля реалізації цих перспектив?
Перспективи ОП корелюють із стратегічними напрямами розвитку КНТЕУ, в межах яких передбачене 
подальше становлення спеціальності 071 «Облік і оподаткування». ОП має наявним потенціал і 
можливості розвитку за всіма напрямами діяльності з подальшим застосуванням філософії надання 
якісних освітніх послуг, що базується на студентоцентрованому підході, наскрізній міждисциплінарній 
підготовці майбутніх фахівців на засадах використання найсучасніших інноваційних методів, 
інструментів і засобів навчання, розширенні практичної підготовки здобувачів вищої освіти у тісній 
співпраці зі всіма заінтересованими сторонами (стейкхолдерами), зростанні попиту на випускників ОП 
на регіональному ринку праці. 
Згідно інформації Одеського міського центру зайнятості потреба у фахівцях  спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за останні три роки займає перше місце серед інших спеціальностей. Тому це є 
перспективним розвитком ОП.
 Для реалізації перспектив розвитку ОП ЗВО планує: 
1. Всебічний розвиток інтеграції у складі КНТЕУ у європейський освітній й науковий простір. 
2. Розширення освітніх компонентів за вибором студентів.
3. Розвивати діяльність направлену на організацію міжнародного співробітництва з освітніми та 
науковими установами, з метою забезпечення академічної мобільності студентів та науково-
педагогічних працівників.
4. Впровадження в навчальний процес дисциплін, що викладаються іноземною мовою.
5. Розширення баз практик на підприємствах та в організаціях України.
6. Нарощування науково-педагогічного потенціалу викладачів кафедри.
7. Підвищення показників публікаційної активності науково-педагогічних працівників кафедри, зокрема 
в іноземних та вітчизняних журналах, які індексуються науково-метричними базами Scopus, Web of 
Science та мають високі імпакт-фактор, SJR та SNIP-індекси.
8. Удосконалення професійного розвитку (підвищення кваліфікації) викладачів ЗВО спрямованого на 
здобуття ними викладацьких навичок, включно з різноманітними освітніми технологіями. 
9. Поширення інноваційних методик викладання дисциплін з використанням досвіду іноземних та 
європейських ЗВО. 

 
 
          
  

Запевнення
 
Запевняємо, що уся інформація, наведена у відомостях та доданих до них матеріалах, є достовірною.
Гарантуємо, що ЗВО за запитом експертної групи надасть будь-які документи та додаткову інформацію, 
яка стосується освітньої програми та/або освітньої діяльності за цією освітньою програмою.
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Надаємо згоду на опрацювання та оприлюднення цих відомостей про самооцінювання та усіх доданих до 
них матеріалів у повному обсязі у відкритому доступі.
 
Додатки:
Таблиця 1.  Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
Таблиця 2.  Зведена інформація про викладачів ОП
Таблиця 3.  Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів 
навчання та оцінювання
 

***
Шляхом підписання цього документа запевняю, що я належним чином уповноважений на здійснення 
такої дії від імені закладу вищої освіти та за потреби надам документ, який посвідчує ці повноваження.
 
Документ підписаний кваліфікованим електронним підписом/кваліфікованою електронною печаткою.
 
Інформація про КЕП
ПІБ: Мазаракі Анатолій Антонович
Дата: 24.02.2020 р.
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Таблиця 1. Інформація про обов’язкові освітні компоненти ОП
 

Назва освітнього 
компонента

Вид 
компонента 

Силабус або інші навчально-методичні матеріали Якщо освітній 
компонент потребує 

спеціального 
матеріально-

технічного та/або 
інформаційного 
забезпечення, 

наведіть відомості 
щодо нього*

Назва файла MD5- хеш файла

Виробнича 
практика 2

практика РП виробничої практики №2.pdf tsLniyC8uzz/b8qlnkT+x5U/4LxUoV2fAolwxRER+/c= Методичне 
забезпечення

Виробнича 
практика 1

практика РП виробничої практики 3 курс.pdf HJNFGsYu8JWCocZCoDsqnKBqjuPv6IA+a46AHT001nE= Методичне 
забезпечення

Аналіз 
господарської 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Аналiз_господарс_коi_дiял_ностi.pdf 9bUXHUCvWk1OAYLo4Qp5BDOWW9wDfNjxEjnTo6H61Xs= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Звітність 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Звiтнiст__пiдприeмств.pdf Qdi23BQt4PEVBbHEhhbVOtm9BRxMxLQjmaga4W2o1B4= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Моделювання 
фінансово-
господарської 
діяльності 
підприємства

навчальна 
дисципліна

Моделювання_фiн.-госп.дiял_н-тi_пiдпр-
в.pdf

945p55O73QGAvhT++zM/zStDsLnaFYj/+d+P+Jy3xoQ= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Аудит курсова робота 
(проект)

Методичні рекомендації до написання 
курсових робіт.pdf

kPx1mqrhxG1zI6Hj2QZg41pHs9381ruN3YhvnjTX/98= Методичне 
забезпечення

Управлінський 
облік

навчальна 
дисципліна

Управлiнс_кий_облiк.pdf XqB8qZdnHcvPpnroOockqCoVldiRKxO5p0R5QmIJwsw= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Інформаційні 
системи і 
технології в обліку

навчальна 
дисципліна

Iнформац.системи_i_технологii_в_облiку.pdf HOXs3hz5XPP53ElONrqkh9BY8tOt8wERUPXIf7ioV6Q= Обладнання - 60 од. 
Intel®Pentium® CPU 
G4400, 30GHz , MS Win 
10 – 60 од. (2016 рік 
випуску – гарантія, 
травень 2019 рік)
Пакети прикладних 
програм - 
MS Office 2016 – 60 од.;
1С: Підприємство 
версія¬ 7.7. -  мережева 
версія; 
1С: Підприємство версія  
8.0 -  учбова версія; 1С: 
Підприємство версія  
8.2 - 20 ліцензій, 
OPZ  -  у вільному 
доступі; 
Medoc -  демо-версія  у 
вільному доступі.

Бухгалтерський 
облік в банках

навчальна 
дисципліна

Бухг.облiк_у_банках.pdf A8zB4NrXJaH/qg70LfId7NIuONDZwKPF8fckdPzWMsI= Методичне 
забезпечення

Облік за видами 
економічної 
діяльності

навчальна 
дисципліна

Облiк_за_видами_екон.дiял_ностi.pdf gnfsndDho0o+CfV7wRqpYuYO2LRY22NexC54uYLSqjs= Методичне 
забезпечення

Фінансовий облік курсова робота 
(проект)

Методичні рекомендації до написання 
курсових робіт.pdf

kPx1mqrhxG1zI6Hj2QZg41pHs9381ruN3YhvnjTX/98= Методичне 
забезпечення

Фінансовий облік навчальна 
дисципліна

Фiнансовий_облiк.pdf DC0oZjykcC/uB/3YNm31zuJX8yoicjdc+7qhz1pnJBU= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Кваліфікаційний 
екзамен та 
атестація

підсумкова 
атестація

Програма комплексного екзамену за 
фахом.pdf

DKjSUAlZZrX/i1nJ5F2ezjEYvg+0Dbihk48OlJDveN0= Методичне 
забезпечення

Бухгалтерський 
облік у держаному 
секторі

навчальна 
дисципліна

Бухг.облiк_в_державному_секторi.pdf yPpF3zzKkYIoxs2kKyVrAhy7Nogdsf/NGkHICdyByDk= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Економічний 
аналіз

навчальна 
дисципліна

Економiчний_аналiз.pdf PbEr3Sn1ObJMOquJI5z20TbUpuF4NfW2ET3OtjS7hR8= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Статитика навчальна 
дисципліна

Статистика.pdf TS2gWb6UXV9GiU6r0B2ov+SYsXzw3iISbFfQS50/fiY= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Бухгалтерський 
облік

навчальна 
дисципліна

Бухгалтерс_кий_облiк.pdf ugABFqAGe7JxRGQ3DokmzxU5deg+Kzwq4atfkjaZusE= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Економіка і 
фінанси 
підприємств

навчальна 
дисципліна

Економiка_та_фiнанси_пiдприeмств.pdf zqSCt+RjK0+0DOgfvEwGauh0FKejWw+rtjZFSqJfYu4= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Фінанси, гроші та 
кредит

навчальна 
дисципліна

Фiнанси,_грошi_та_кредит.pdf Y1xunZ1rgSfAVhDD8jCk8jdAgmxAfSQYNsAtQHeizEU= Методичне та 
мультимедійне 
забезпечення

Економічна теорія навчальна 
дисципліна

Економiчна_теорiя.pdf /V9dV3q0wIL2te255r3ZlA3Mzk4+PrQUhh8702QsiCE= Методичне 
забезпечення

Безпека життя навчальна 
дисципліна

Безпека_життeдiял_ностi.pdf X87kC19WIJwMjgGKMMyqKzmtHnPq6YWmRYHicqSYbFk= Методичне 
забезпечення

Філософія навчальна 
дисципліна

Фiлософiя.pdf pSe4swHxckpFBNZJ+T+VfE+nG3ZhumiJmfSGGjBhA4Y= Методичне 
забезпечення

Офісні комп’ютерні 
технології

навчальна 
дисципліна

Офiснi_комп.технологii.pdf rRmqqWGa6jY2dvAh4nUfpmX+CZsi8cFdeENAJxZXTlI= Обладнання - 60 од. 
Intel®Pentium® CPU 
G4400, 30GHz, MS Win 
10 – 60 од. (2016 рік 
випуску – гарантія, 
травень 2019 рік)
Пакети прикладних 
програм - MS Office 2016 



- 60 од.

Правознавство навчальна 
дисципліна

Правознавство.pdf YL1/BP2bp5zUE0B2/NuyEu+fYJtRuM3wTFlf2kfh+6s= Методичне 
забезпечення

Вища та 
прикладна 
математика

навчальна 
дисципліна

Вища_та_прикл._математика.pdf gaVYX63hUBkZQatGJkb3bnqIC2tGmTzT38I+jB8dSBY= Методичне 
забезпечення

Іноземна мова за 
професійним 
спрямуванням

навчальна 
дисципліна

Iноз.мова_1_курс.pdf oWX8vaRA0Nip1PchtVBo94AAdcswKiNLQEYVSSR+wiU= Методичне 
забезпечення

Податкова система навчальна 
дисципліна

Податкова_система.pdf sIB/DUFV7PMmLC2FzyhBnos6Gq7emBnPOen7C8qEWZI= Методичне 
забезпечення

Аудит навчальна 
дисципліна

Аудит_Робоча програма.pdf Oi2M7m/aT2GGot9aQXgzuBK/Al4IbBxLieuTjY9FN1Q= Методичне 
забезпечення

 
* наводяться відомості, як мінімум, щодо наявності відповідного матеріально-технічного забезпечення, його достатності для реалізації ОП; для 
обладнання/устаткування – також кількість, рік введення в експлуатацію, рік останнього ремонту; для програмного забезпечення – також кількість ліцензій та 
версія програмного забезпечення

 
  
 
Таблиця 2. Зведена інформація про викладачів ОП

 
ID 

викладача
ПІБ Посада Структурний 

підрозділ
Кваліфікація 
викладача

Стаж Навчальні 
дисципліни, 

що їх 
викладає 

викладач на 
ОП 

Обґрунтування

173294 Гура Ольга 
Леонідівна

директор Керівництво 
навчального 

закладу

Диплом магістра, 
Одеський державний 

економічний 
університет, рік 

закінчення: 2001, 
спеціальність: 050101 

Економічна 
статистика, Диплом 
кандидата наук ДK 

046520, виданий 
21.06.2008, Атестат 

доцента 12ДЦ 
025283, виданий 

01.07.2011

17 Економіка і 
фінанси 
підприємств

Національна академія педагогічних наук України, 
ДВНЗ «Універ-ситет менеджменту освіти» 
Центральний інститут післядипломної педагогічної 
освіти Свідоцтво СП 35830447/2077-17 Тема: 
Професійно-практична підготовка студентів в 
сучасних умовах: стан, проблеми та перспективи 
розвитку» (27.02 - 29.09.2017р)
Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2.  Гура О.Л. Програмне забезпечення процесу 
управління проектом підприємства // Науковий 
журнал: Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 
№1(78) Присвячено 70-річчю Одеського інституту 
фінансів УДУФМТ -  2015, м. Київ С.111-120
Гура О.Л. Інвестиційна привабливість 
агропромислового комплексу в Україні / Науковий 
вісник Херсонського державного університету  Серія 
«Економічні науки» 2015, С.39-42
Гура О.Л. Increase the investment attractiveness train 
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Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
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2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
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П.2. Варічева Р.В. Побудова документообороту для 
забезпечення формування управлінської  звітності// 
Науковий  вісник Міжнарод-ного Гуманітарного 
Університету / Серія: економіка і менеджмент, Збірник 



наукових праць, випуск 12 - Одеса,2015.- С.241-245 
Варічева Р.В. «Система обліку за центрами 
відповідальності в обліковій політиці підприємства» 
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№ 1(3), 2016 р., Хмельницький, С.88 – 94
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Варічева Р.В.  «Prospects of investment development of 
rerestorant business of Ukraine accounting aspects of 
information management.» Development strategy of 
science and education, Collection of scientific articles.- 
Fidelite editions, Namur, Belgique, - 2017.- 332 p., С.196-
202
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операцій в інтернет-торгівлі / О.Г. Дроздова, Р.В. 
Варічева,  Г.О. Бєленко// Науковий журнал Науковий 
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ресторанному господарстві. // Науково-практична 
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6 квітня 2017р. С. 40-43
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. Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
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умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Варічева Р.В. Побудова документообороту для 
забезпечення формування управлінської  звітності// 
Науковий  вісник Міжнарод-ного Гуманітарного 
Університету / Серія: економіка і менеджмент, Збірник 
наукових праць, випуск 12 - Одеса,2015.- С.241-245 
Варічева Р.В. «Система обліку за центрами 
відповідальності в обліковій політиці підприємства» 
//Р.В. Варічева//  Prospects of economic development in 
the global crisis, Collection of scientific articles, Academic 
Publishing House of the Agricultural University2015. – 328 
р Plovdiv 
Варічева Р.В. Методичні підходи до оцінки якості 
економічної безпеки підприємства: облікове 
забезпечення // Науковий вісник Хмельницького 
національного університету, серія : економічні науки, 
№ 1(3), 2016 р., Хмельницький, С.88 – 94
Варічева Р.В. «Обліково-аналітичне забезпечення 
управління розвитком підприємства» //Р.В. Варічева// 
Scientific journal «Economics and financе» , les editions 
l`original, Paris, France, 2016, С.325-329
Варічева Р.В.  «Prospects of investment development of 
rerestorant business of Ukraine accounting aspects of 
information management.» Development strategy of 
science and education, Collection of scientific articles.- 
Fidelite editions, Namur, Belgique, - 2017.- 332 p., С.196-
202
Варічева Р.В. Особливості організації розрахункових 
операцій в інтернет-торгівлі / О.Г. Дроздова, Р.В. 



Варічева,  Г.О. Бєленко// Науковий журнал Науковий 
вісник Одеського національного економічного 
університету. Випуск 6-7 (2018)
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«Магістр», м. Одеса: ОТЕІ  КНТЕУ, 2017 р., с. 23
П.14. Дроздова О.Г.,Варічева Р.В., Степова Т.Г. ІІ етап 
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квітня 2017 року.  Куленко А.А., Добрєва Н.В., 4 курс, 
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«Знавець фінансового обліку».
П.15. Варічева Р.В., Куленко А. А. Порівняння 
виробничого та торговельного методів обліку 
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контексті перспектив удосконалення оподаткування 
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суб’єктів малого підприємництва у херсонській області 
в теперішній час.// Науково-практична студентська 
конференція  «Бухгалтерський облік у контексті 
перспектив удосконалення оподаткування 
підприємницької діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ 
КНТЕУ – 
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Варічева Р.В., Небога В.С. Сучасні проблеми аудиту 
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Варічева Р.В., Нахімчук К.С. Ефективність аудиту 
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права в умовах системних реформ України». м. Одеса, 
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Варічева Р.В., Клименко Г.С. Основні шляхи 
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Стажування Одеська обласна дирекція АБ 
«Укргазбанк», 
Тема ««Особливості оподаткування банківських 
установ»,
29.11.-29.12.2017 р. Довідка №510/6/2018 від 
03,0102018 р.
Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Князькова В.Я. Проблеми реформування 
податкової системи України в умовах загострення 
кризових явищ / В.Я.Князькова // Інвестиції: практика 
та досвід. - 2014. - №11.- с.33-35.
Князькова В.Я. Особливості податкового 
адміністрування в умовах розбудови ринкових 
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економіка, фінанси, право. Сер. «Економічні науки». – 
2015. – № 1. – С. 58–66. 
Князькова В.Я., Квач Я.П. Реалії та перспективи 
оподаткування нерухомого майна в Україні в контексті 
світового досвіду / В.Я.Князькова, Я.П.Квач // Глобальні 
та національні проблеми економіки. – 2015.- №5. - с. 
867-870. 
Князькова В.Я., Квач Я.П., Федоренко С.О. Податковий 
контроль в Україні: фіскальна ефективність  та шляхи 
вдосконалення / Я.П.Квач, В.Я.Князькова, 
С.О.Федоренко // Науковий погляд: економіка та 
управління. Університет митної справи та фінансів. - 
2018. - №1(59)
Квач Я.П., Князькова В.Я., Федоренко С.О. Податковий 
контроль в Україні: фіскальна ефективність  та шляхи 
вдосконалення / Я.П.Квач, В.Я.Князькова, 
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управління. Університет митної справи та фінансів. - 
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імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 
Том 30 (69).- 2019 -  №5. (Наукове фахове видання).  
(обсяг 0,46 друк. арк., особисто автора – 0,2 др. арк.)
П.10. Відповідальний секретар приймальної комісії 
2017-2018 рр; 2020 року - Керівник відділу 
практичного навчання, профорієнтації та 
працевлаштування та працевлаштування 2011-2019 
рр.
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програма з дисципліни «Податковий менеджмент» для 
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р., 36 с.
Князькова В.Я. Податкова система України. Методичні 
рекомендації до виконання курсових робіт. – Одеса. - 
2018. – 28 с.



Князькова В.Я. Робоча програма та методичні 
рекомендації щодо виконання програми  (виробничої) 
переддипломної практики для студентів денної форми 
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– 30 с.
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національний економічний університет. С.278-280
Малікова І. П., Терешенко О.М. Власний капітал – 
основа самостійності та незалежності підприємства // 
VII Міжнародна науково-практична конференція 
«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та 
практики», 14-15 вересня 2018 р., Одеський 
національний економічний університет. С.115-116.
Малікова І.П., Кошельок Г.В. Кількісні та якісні оцінки 
рівня життя населення України// Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Трансформація 
фінансової системи та обліку в умовах інноваційної 
глокалізації національної економіки», 25-26 жовтня 
2018 р., Одеський торговельно-економічний інститут 
КНТЕУ. С. 26-28 
Малікова І. П. Самостійна робота студента як 
ключовий елемент на шляху формування творчої 
особистості майбутнього фахівця // ІІ Міжнародна 
науково-методична конференція професорсько-
викладацького складу «Забезпечення якості вищої 
освіти: проблеми та перспективи розвитку», 31 січня–1 
лютого 2019 р., Одеський національний економічний 
університет. С. 206-207
П.16. Член Федерації  аудиторів, бухгалтерів і 
фінансистів АПК України,  Довідка  № 01-05/12 від 
10.12. 2018 р

195070 Дроздова 
Олена 
Геннадіївна

доцент 
кафедри 
економіки, 
обліку та 
менеджменту

Фінансово-
обліковий

30 Облік за 
видами 
економічної 
діяльності

Підвищення кваліфікації Вінницький НАУ Центр 
підвищення кваліфікації післядипломної освіти та 
дорадництва. Свідоцтво №19/0089 від 07.07.2019 р.
Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Дроздова О.Г. Бухгалтерський облік розподілу 
загальновиробничих витрат: методичний аспект. 
Науковий вісник Ужгородського університету: Серія 
Економіка, випуск 1(47), Том 2, 2016. Ужгород: 
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С.396-400. 
Дроздова О.Г. Державне регулювання та обліково-
аналітичне забезпечення розвитку електронної 
комерції в споживчому секторі / Дроздова О.Г., Коваль 
В.В./
Журнал «Проблеми економіки», №3-2016. Харків: 
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016.- С.53-59.  
Дроздова О.Г. Інвестиційна привабливість інтернет-
магазинів як складових електронної комерції. Журнал 
«Бізнес-Інформ», №4-2017. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 
2017.- С. 145-150. 
Дроздова О.Г. Факторинг як дієвий механізм управлін-
ня дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний 
аспект / О.Г. Дроздова, В.О. Іваненко, О.А. Ольховський  
// Бізнес Інформ. – 2018. – № 6.- С.314-322.  
Дроздова О.Г. Теоретичні питання орендних відносин: 
обліковий аспект / О.Г.Дроздова, В.В.Лебеденко // 
Випуску 4 (103)-2018, наукового-виробничого журналу 
«Держава та регіони. Серія: Економіка та 
підприємництво». С. 213-219
Дроздова О.Г. Проблеми обліку дебіторської 
заборгованості в Україні та шляхи їх вирішення / 
О.Г.Дроздова, І.В.Пащенко// Економічний вісник 
запорізької державної інженерної академії. Випуску 
5(17) 2018.  С.94-98
П.3. Дроздова О.Г. Організаційно-методичне 
забезпечення контролю за рухом товарів в умовах 
диверсифікації діяльності товаровиробників / Дроздова 
О.Г., Іваненко В.О.// Аналітична оцінка та контроль 



бізнес-процесів в межах маркетингової стратегії 
суб’єкта господарювання: монографія / за заг. ред. 
д.е.н., проф. Замули І.В. – Житомир: Видавець О.О. 
Євенок, 2016. – 388 с.
П.10. Завідувач кафедри «Облік і оподаткування» 
2015-2019 рр.
П.13. Дроздова О.Г. Навчальна програма та робоча 
програма з дисципліни «Облік і фінансова звітність за 
міжнародними стандартами» спеціальність 071  
«Облік і оподаткування» ОС «Магістр», м. Одеса: ОТЕІ  
КНТЕУ, 2017 р., с. 30.
П.14. Дроздова О.Г.,Варічева Р.В., Степова Т.Г. ІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади зі  спеціальності «Облік і 
аудит» серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації   
Університеті ім. Альфреда Нобеля - м. Дніпро 18 - 22 
квітня 2017 року.  Куленко А.А., Добрєва Н.В., 4 курс, 
ОА-1613 - Почесний диплом за перемогу в номінації 
«Знавець фінансового обліку».
П.15. Дроздова О.Г. Інвестиційна привабливість 
інтернет-магазинів як складових електронної комерції 
// Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб'єктів 
суспільного інтересу: тези доповідей  Міжнародної 
наукової конференції (м. Житомир, 20-21 жовтня 
2017р.). – с.448 (С.313-314)
Дроздова О.Г., Арнаутова Г.І. Облік електронних 
грошей, сучасний стан та перспективи. // Науково-
практична студентська конференція  «Бухгалтерський 
облік у контексті перспектив удосконалення 
оподаткування підприємницької діяльності в Україні» 
м. Одеса ОТЕІ КНТЕУ - 6 квітня 2017р.- с. 8-10
Дроздова О.Г., Бааджи Ю.С. Сучасні проблеми 
організації бухгалтерського обліку в Україні.// Науково-
практична студентська конференція  «Бухгалтерський 
облік у контексті перспектив удосконалення 
оподаткування підприємницької діяльності в Україні» 
м. Одеса ОТЕІ КНТЕУ - 6 квітня 2017р. -
с. 10-12
Дроздова О.Г., Бєленко Г.О. Облікові аспекти 
управління в  інтернет – торгівлі. // Науково-практична 
студентська конференція  «Бухгалтерський облік у 
контексті перспектив удосконалення оподаткування 
підприємницької діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ 
КНТЕУ - 6 квітня 2017р. - с. 18-20
Дроздова О.Г., Боднар Н.В. Проблемні питання щодо 
регулювання бухгалтерського обліку в Україні. // 
Науково-практична студентська конференція  
«Бухгалтерський облік у контексті перспектив 
удосконалення оподаткування підприємницької 
діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ КНТЕУ - 6 квітня 
2017р. – 
с. 21-24
Дроздова О.Г., Попазов В.І. Особливості 
бухгалтерського обліку і оподаткування в інтернет-
торгвілі// Міжнародна науково- практична конференція 
«Сучасні особливості шляхів вирішення економічних 
проблем розвитку», м. Львів 29-30 вересня 2017 р. ГО 
«Львівська економічна фундація» – Львів: ЛЕФ, 2017. – 
128с.
Дроздова О.Г. назва тез // Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасний стан та 
перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та 
права», 14 листопада 2019р., м. Полтава
П.16. Член Асоціації бухгалтерів, аудиторів та 
фінансистів АПК України; 
Сільськогосподарський дорадник. Кваліфікаційне 
свідоцтво №662 від 27.06.19р., (соціально спрямовані 
дорадчі послуги з питань бухгалтерського обліку і 
оподаткування)
П.17.  ТОВ «МОР-АВТО» бухгалтер (сумісник) 2014-2019 
рр.

116339 Варічева 
Руслана 
Вікторівна

доцент 
кафедри 
економіки, 
обліку та 
менеджменту

Фінансово-
обліковий

18 Аудит Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Варічева Р.В. Побудова документообороту для 
забезпечення формування управлінської  звітності// 
Науковий  вісник Міжнарод-ного Гуманітарного 
Університету / Серія: економіка і менеджмент, Збірник 
наукових праць, випуск 12 - Одеса,2015.- С.241-245 
Варічева Р.В. «Система обліку за центрами 
відповідальності в обліковій політиці підприємства» 
//Р.В. Варічева//  Prospects of economic development in 
the global crisis, Collection of scientific articles, Academic 
Publishing House of the Agricultural University2015. – 328 
р Plovdiv 
Варічева Р.В. Методичні підходи до оцінки якості 
економічної безпеки підприємства: облікове 
забезпечення // Науковий вісник Хмельницького 
національного університету, серія : економічні науки, 
№ 1(3), 2016 р., Хмельницький, С.88 – 94
Варічева Р.В. «Обліково-аналітичне забезпечення 
управління розвитком підприємства» //Р.В. Варічева// 
Scientific journal «Economics and financе» , les editions 
l`original, Paris, France, 2016, С.325-329
Варічева Р.В.  «Prospects of investment development of 
rerestorant business of Ukraine accounting aspects of 
information management.» Development strategy of 
science and education, Collection of scientific articles.- 
Fidelite editions, Namur, Belgique, - 2017.- 332 p., С.196-
202
Варічева Р.В. Особливості організації розрахункових 
операцій в інтернет-торгівлі / О.Г. Дроздова, Р.В. 
Варічева,  Г.О. Бєленко// Науковий журнал Науковий 
вісник Одеського національного економічного 
університету. Випуск 6-7 (2018)
П.13. Варічева Р.В. Навчальна програма та робоча 
програма з дисципліни «Організація бухгалтерського 
обліку» спеціальність 071 «Облік і оподаткування» ОС 
«Магістр», м. Одеса: ОТЕІ  КНТЕУ, 2017 р., с. 23
П.14. Дроздова О.Г.,Варічева Р.В., Степова Т.Г. ІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади зі  спеціальності «Облік і 
аудит» серед студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації   
Університеті ім. Альфреда Нобеля - м. Дніпро 18 - 22 
квітня 2017 року.  Куленко А.А., Добрєва Н.В., 4 курс, 
ОА-1613 - Почесний диплом за перемогу в номінації 
«Знавець фінансового обліку».
П.15. Варічева Р.В., Куленко А. А. Порівняння 
виробничого та торговельного методів обліку 
ресторанному господарстві. // Науково-практична 
студентська конференція  «Бухгалтерський облік у 



контексті перспектив удосконалення оподаткування 
підприємницької діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ 
КНТЕУ – 
6 квітня 2017р. С. 40-43
Варічева Р.В., Лебеденко В.В. Особливості діяльності 
суб’єктів малого підприємництва у херсонській області 
в теперішній час.// Науково-практична студентська 
конференція  «Бухгалтерський облік у контексті 
перспектив удосконалення оподаткування 
підприємницької діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ 
КНТЕУ – 
6 квітня 2017р. С. 47-49
Варічева Р.В., Небога В.С. Сучасні проблеми аудиту 
розрахунків з оплати праці, та шляхи їх вирішення. // 
Науково-практична студентська конференція  
«Бухгалтерський облік у контексті перспектив 
удосконалення оподаткування підприємницької 
діяльності в Україні» м. Одеса ОТЕІ КНТЕУ - 6 квітня 
2017р. 
С.59-61
Варічева Р.В., Нахімчук К.С. Ефективність аудиту 
інноваційної діяльності. // Всеукраїнська науково-
практична конференція «Трансформація економіки та 
права в умовах системних реформ України». м. Одеса, 
ОТЕІ КНТЕУ 27 жовтня 2017– Одеса: ОТЕІ КНТЕУ, 2017. 
– 242 с. С. 145-148
Варічева Р.В. Кюлафли М.Г. Проблеми та перспективи 
аудиторської діяльності в Україні. // Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Трансформація 
економіки та права в умовах системних реформ 
України». м. Одеса, ОТЕІ КНТЕУ 27 жовтня 2017– 
Одеса: ОТЕІ КНТЕУ, 2017. – 242 с. С. 136-138
Варічева Р.В., Клименко Г.С. Основні шляхи 
вдосконалення управління витратами виробництва // 
Актуальні проблеми, тенденції та перспективи 
розвитку обліку, аудиту та аналізу в умовах 
європейської інтеграції. ОТЕІ КНТЕУ 19 квітня 2016р.
Варічева Р.В., Мельник Н.М. Облікові аспекти 
управління адміністративними витратами // Актуальні 
проблеми, тенденції та перспективи розвитку обліку, 
аудиту та аналізу в умовах європейської інтеграції. 
ОТЕІ КНТЕУ 19 квітня 2016р.
П.16. Член Асоціації бухгалтерів, аудиторів та 
фінансистів АПК України (Довідка №01-01/12 від 
10.12.2018 р.)

195070 Дроздова 
Олена 
Геннадіївна

доцент 
кафедри 
економіки, 
обліку та 
менеджменту

Фінансово-
обліковий

30 Бухгалтерський 
облік у 
держаному 
секторі

Підвищення кваліфікації Вінницький НАУ Центр 
підвищення кваліфікації післядипломної освіти та 
дорадництва. Свідоцтво №19/0089 від 07.07.2019 р.
Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Дроздова О.Г. Бухгалтерський облік розподілу 
загальновиробничих витрат: методичний аспект. 
Науковий вісник Ужгородського університету: Серія 
Економіка, випуск 1(47), Том 2, 2016. Ужгород: 
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – С.396-400. 
Дроздова О.Г. Державне регулювання та обліково-
аналітичне забезпечення розвитку електронної 
комерції в споживчому секторі / Дроздова О.Г., Коваль 
В.В./
Журнал «Проблеми економіки», №3-2016. Харків: 
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2016.- С.53-59.  
Дроздова О.Г. Інвестиційна привабливість інтернет-
магазинів як складових електронної комерції. Журнал 
«Бізнес-Інформ», №4-2017. Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 
2017.- С. 145-150. 
Дроздова О.Г. Факторинг як дієвий механізм управлін-
ня дебіторською заборгованістю: обліково-аналітичний 
аспект / О.Г. Дроздова, В.О. Іваненко, О.А. Ольховський  
// Бізнес Інформ. – 2018. – № 6.- С.314-322.  
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128с.
Дроздова О.Г. назва тез // Міжнародна науково-
практична конференція «Сучасний стан та 
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П.16. Член Асоціації бухгалтерів, аудиторів та 
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свідоцтво №662 від 27.06.19р., (соціально спрямовані 
дорадчі послуги з питань бухгалтерського обліку і 
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11 Безпека життя Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Стукаленко В. А. До питання контролю за 
виконанням рішень європейського суду з прав людини 
/ В.А.Стукаленко // Альманах міжнародного права – 
науковий міжнародний журнал. – Вип.12, 2016. – С.62-
69 (0.46 друк.арк.). 
Стукаленко В. А. Деякі проблеми правового 
закріплення адміністративної відповідальності  за 
порушення виборчого законодавства/  В.А.Стукаленко 
// Юридичний науковий електронний журнал – 
електронне наукове фахове  видання юридичного 
факультету ДВНЗ «Запорізький національний 
університет».–№2, 2016.–  С.208-210. (0.375 друк. арк.) 
Стукаленко В. А. Актуальні питання реформування 
інституту адміністративної відповідальності у сфері/  
В.А.Стукаленко// Правова держава. – 2016. – Вип.22. –
С.39-43  
Стукаленко В. А. Актуальні питання розуміння 
виборчих спорів //Правова держава – Вип. 30, 2018 – С. 
119-123 
Стукаленко В. А. Актуальні питання предметної 
юрисдикції  спорів, які пов’язані  з  виборами  
Президента України //Вісник Одеського національного 
університету. – Том 23.Вип.  1(32), «Правознавство», 
2018. –С.35-41 
Стукаленко В.А., Вплив податкової політики на 
формування показників доходів державного   бюджету 
України / В. А.Стукаленко, М. І. Башинська, М. К 
Сворська., А. Є. Кабанова  //Вісник національного 
університету водного господарства та при-
родокористування. Економічні науки.- Вип. 1(81),2018-
С.236-247 
Стукаленко В.А. Нотатки щодо реформування 
інституту адміністративної відповідальності у сфері 
здійснення народного волевиявлення та 
встановленого  порядку його забезпечення /  
В.А.Стукаленко //Ринкова економіка : сучасна теорія і 
практика управління. –Т.14. – Вип. 3(31) : збірка 
наукових праць. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І.І.Мечникова, 2015. – 
С. 204-217 
П.3. Стукаленко В.А.Реформування інституту 
адміністративної відповідальності у сфері здійснення 
народного волевиявлення // Механізми публічно-
правової і приватноправової регламентації суспільних 
відносин у адміністративно-політичній, соціально-
культурній та господарській сферах : кол. моногр. 
/Білик П. П., Миколенко О. І., Миколенко О. М. та ін. ; за 
заг. ред.О. І. Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – Розд. 
5. – С.124- 151.
Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України. [текст] /За заг. ред.Додіна Є. В. – К. : 
Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с. 
П.13. Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни
«Основи цивільного і трудового права» для студентів 
ОР «Бакалавр», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 
«Облік і аудит». Вид-во ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017 – 17 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни Основи охорони праці» для студентів ОР 
«Бакалавр», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 
«Облік і аудит». Вид-во ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017 – 18 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 
ОС «Бакалавр», 071 «Облік і оподаткування» Вид-во 
ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017– 17 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни «Правознавство» для студентів ОС 
«Бакалавр», 071 «Облік і оподаткування». Вид-во ОТЕІ 
КНТЕУ, 2017 – 18 с.
Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України. [текст] /За заг. ред.Додіна Є. В. – К. : 
Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
П.15. Стукаленко В.А. Інформаційна культура 
викладача вищої школи в системі управління 
навчальним процесом на засадах ІК технологій // 
Управління навчальними закладами  :  досвід, 
проблеми, перспективи: збірник матеріалів  міжнар. 
наук.-практ. Інтернет  – конференції. - Одеса: ПНПУ 
імені  К.Д.Ушинського, 2016. - С.17-19. 
Стукаленко В.А. До  питання щодо правових підстав  
виконання рішень європейського суду з прав людини // 
Міжнародна науково-практична Інтернет - 
конференція на тему: «Проблеми модернізації 
сучасного права» 25 травня 2016 року м. Тернопіль, 
правозахисна  організація «Аквітас». – Тернопіль, 2016, 
- С.67-70.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  
http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1897
Стукаленко В.А. До питання про встановлення 
ефективного способу захисту порушених прав 
учасників виборчого процесу // Всеукраїнська науково-
практична конференція «Трансформація економіки та 
права в умовах системних реформ України»,  27жовтня 
2017 р. (Одеса, Україна). - С.220- 222. 
Стукаленко В.А «Нотатки до питання  реформування  
національної поліції» : збірник  матеріалів  науково-
практичного круглого столу  за темою «Проблеми  
впровадження Community Policing в діяльність 
териториальних громад”  (стм. Ков'яги, 26 травня 
2018) / за заг.ред. С.В Пєткова. - Запоріжжя :ГО «Чисте 
поле», 2018. – С.40-42. 
Стукаленко В. А.     Актуальні питання юрисдикції 
щодо спорів, пов’язаних із виборами Президента 
України   International Scientific Conference «Eastern 
European Studies: Economics, Education and Law» 
Burgas, Bulgaria, Volume II, June 7-8, 2018- С.237-241 
Стукаленко В.А. До питання «модель поліцейської 
діяльності – Community Policing». Теоретичні та 
практичні проблеми Сommunity Policing в Україні на 
шляху до громадянського суспільства: збірник 
матеріалів науково-практичного круглого столу (м. 
Валки, 12 липня 2018 р.) / Пєтков С. В., Мосаєв Ю.В., 
Алексєєв О. Г., Аніщенко М. А. / за заг. ред. С. В. 



Пєткова. – Запоріжжя : ГО «ЧИСТЕ ПОЛЕ», 2018. – С.54-
57.
Стукаленко В.А. Підходи до визначення категорії  
«податкова політика»// Проблемні аспекти 
функціонування фінансової системи України в умовах 
дестабілізаційних процесів: Матеріали V студентської 
науково-практичної конференції, 16 травня 2018р. – 
Одеса, ОТЕІ КНТЕУ, 2018. – С.53-56 с. 
Стукаленко В.А.Співвідношення  між показниками  
психологічної кризи та життєстійкості особистості /І.В. 
Бринза, В.А. Стукаленко  //Психологія професійного  
саморозвитку особистості: матеріали  Всеукраїнської 
науково-практичної конференції « Проблеми сучасної 
психології особистості» (21 березня 2019  ).- Одеса: 
ВМВ, 2019. –С.36-41. 
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11 Правознавство Стажування 2018 р. Довідка 02-01-2633 від 20.12.2018 
р. Одеський національний університет ім. І.І. 
Мечникова за програмою «Фахове спрямування 
викладачів адміністративно-правових дисциплін».
Показники, що визначають кваліфікацію працівника 
відповідно до спеціальності (зазначаються показники, 
що визначають кваліфікацію працівника відповідно до 
спеціальності (відповідно до пункту 30 Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови КМУ від 10 
травня 2018 р. № 347)):
П.2. Стукаленко В. А. До питання контролю за 
виконанням рішень європейського суду з прав людини 
/ В.А.Стукаленко // Альманах міжнародного права – 
науковий міжнародний журнал. – Вип.12, 2016. – С.62-
69 (0.46 друк.арк.). 
Стукаленко В. А. Деякі проблеми правового 
закріплення адміністративної відповідальності  за 
порушення виборчого законодавства/  В.А.Стукаленко 
// Юридичний науковий електронний журнал – 
електронне наукове фахове  видання юридичного 
факультету ДВНЗ «Запорізький національний 
університет».–№2, 2016.–  С.208-210. (0.375 друк. арк.) 
Стукаленко В. А. Актуальні питання реформування 
інституту адміністративної відповідальності у сфері/  
В.А.Стукаленко// Правова держава. – 2016. – Вип.22. –
С.39-43  
Стукаленко В. А. Актуальні питання розуміння 
виборчих спорів //Правова держава – Вип. 30, 2018 – С. 
119-123 
Стукаленко В. А. Актуальні питання предметної 
юрисдикції  спорів, які пов’язані  з  виборами  
Президента України //Вісник Одеського національного 
університету. – Том 23.Вип.  1(32), «Правознавство», 
2018. –С.35-41 
Стукаленко В.А., Вплив податкової політики на 
формування показників доходів державного   бюджету 
України / В. А.Стукаленко, М. І. Башинська, М. К 
Сворська., А. Є. Кабанова  //Вісник національного 
університету водного господарства та при-
родокористування. Економічні науки.- Вип. 1(81),2018-
С.236-247 
Стукаленко В.А. Нотатки щодо реформування 
інституту адміністративної відповідальності у сфері 
здійснення народного волевиявлення та 
встановленого  порядку його забезпечення /  
В.А.Стукаленко //Ринкова економіка : сучасна теорія і 
практика управління. –Т.14. – Вип. 3(31) : збірка 
наукових праць. – Одеса : Одеський національний 
університет імені І.І.Мечникова, 2015. – 
С. 204-217 
П.3. Стукаленко В.А.Реформування інституту 
адміністративної відповідальності у сфері здійснення 
народного волевиявлення // Механізми публічно-
правової і приватноправової регламентації суспільних 
відносин у адміністративно-політичній, соціально-
культурній та господарській сферах : кол. моногр. 
/Білик П. П., Миколенко О. І., Миколенко О. М. та ін. ; за 
заг. ред.О. І. Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – Розд. 
5. – С.124- 151.
Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України. [текст] /За заг. ред.Додіна Є. В. – К. : 
Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с. 
П.13. Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни
«Основи цивільного і трудового права» для студентів 
ОР «Бакалавр», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 
«Облік і аудит». Вид-во ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017 – 17 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни Основи охорони праці» для студентів ОР 
«Бакалавр», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 
«Облік і аудит». Вид-во ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017 – 18 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів 
ОС «Бакалавр», 071 «Облік і оподаткування» Вид-во 
ОТЕІ КНТЕУ, КНТЕ, 2017– 17 с.
Стукаленко В.А. Навчальна та робоча програма 
дисципліни «Правознавство» для студентів ОС 
«Бакалавр», 071 «Облік і оподаткування». Вид-во ОТЕІ 
КНТЕУ, 2017 – 18 с.
Науково-практичний коментар Митного кодексу 
України. [текст] /За заг. ред.Додіна Є. В. – К. : 
Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 688 с.
П.15. Стукаленко В.А. Інформаційна культура 
викладача вищої школи в системі управління 
навчальним процесом на засадах ІК технологій // 
Управління навчальними закладами  :  досвід, 
проблеми, перспективи: збірник матеріалів  міжнар. 
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http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=1897
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Таблиця 3. Матриця відповідності програмних результатів навчання, освітніх компонентів, методів навчання та оцінювання
:

Програмні результати навчання ОП Методи навчання Форми оцінювання

Виробнича практика 2

ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.

Дослідницький метод Бали за 
виконання програми практики.

Виробнича практика 1



ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 

Дослідницький метод Бали за 
виконання програми практики.

Аналіз господарської діяльності

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН13.Здатність оцінювати фінансовий 
стан підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози 
банкрутства.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

Лекції, у тому числі у формі бесіди, 
презентації;  практичні заняття;  
використання  ілюстративне-
інформаційних матеріалів (первинних 
документів, статистичних даних та 
інше);  слайд-технології (мультимедійні 
технології);  метод бесіди та 
обговорення актуальних та проблемних 
питань, що виникають у процесі аналізу 
стану та змін, які відбуваються у 
фінансово-господарській діяльності 
підприємств.

Фронтальне опитування у процесі 
проведення лекцій та практичних 
занять; письмове індивідуальне 
опитування за картками при 
проведенні поточного контролю знань 
(тестові завдання та рішення задач за 
темами курсу); перевірка самостійної 
роботи; проведення контрольної 
роботи; письмовий семестровий 
екзамен; кваліфікаційний екзамен 
(атестація).

Звітність підприємства

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.

Лекція, практичне заняття; 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів (документи, 
облікові регістри, декларації, 
фінансова, статистична, податкова 
звітність інше з практики роботи 
підприємств); 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); опорні конспекти; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); аналіз і 
обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ тощо. 

Усний індивідуальний контроль; 
фронтальний контроль;  виконання та 
контроль індивідуальних завдань; 
контроль самостійних завдань;
тестовий контроль;  семестровий 
екзамен. 

Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН14. Навички володіння знаннями 
менеджменту і маркетингу в сфері 
економіки.
ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 

Лекція, практичне заняття;  
використання  ілюстративно-
інформаційних матеріалів щодо 
зовнішнього та внутрішнього 
середовища функціонування діючого 
підприємства
(облікова політика підприємства, 
структурна підпорядковість, 
управлінська структура підприємства, 
документи щодо підрозділів 
підприємства, управлінська 
документація, облікові регістри інше з 
практики роботи підприємств тощо); 
слайд – технології (мультимедійні 
технології);  дискусії;
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах);  аналіз і 

Усний індивідуальний контроль;  
виконання та контроль індивідуальних 
завдань за групам розподілу 
здобувачів;  тестовий контроль;  
диференційний залік, семестровий 
екзамен. 



раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.
ПРН19. Здатність використовувати 
інформаційні ресурси для 
моделювання, формування 
асортименту товарів, проведення 
оцінки товарних ринків, аналізу їх 
взаємодії з іншими ринками. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.

Аудит

ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.
ПРН22. Здатність до організації, 
планування та проведення аудиту; 
складати первинну та зведену 
документацію щодо ведення 
бухгалтерського обліку в різних галузях 
економіки. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах);  аналіз і 
обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.

захист індивідуального завдання 
(курсова робота)

Управлінський облік

ПРН14. Навички володіння знаннями 
менеджменту і маркетингу в сфері 
економіки.
ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів

Лекція, практичне заняття; 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів (документи, 
облікові регістри, фінансова, 
статистична, податкова звітність інше з 
практики роботи підприємств); 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); опорні конспекти; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); аналіз і 
обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ. 

Усний індивідуальний контроль; 
фронтальний контроль;  виконання 
індивідуальних завдань, вправ; 
тестовий контроль; 
контроль самостійних завдань;
семестровий екзамен, 
кваліфікаційний екзамен (атестація)                                                               

Інформаційні системи і технології в обліку

ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН19. Здатність використовувати 
інформаційні ресурси для 
моделювання, формування 
асортименту товарів, проведення 
оцінки товарних ринків, аналізу їх 
взаємодії з іншими ринками. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

Лекції, лабораторні  заняття, самостійні 
завдання; 
ситуативні завдання;
технічні засоби  навчання; 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); 
опорні конспекти. 

Опитування,
контроль виконання  лабораторної 
роботи, 
тестування, 
контроль ситуативних завдань, 
екзамен.

Бухгалтерський облік в банках

ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 

Лекція, практичне заняття;  
використання  ілюстративно-
інформаційних матеріалів (документи, 
облікові регістри, фінансова звітність 
інше з практики роботи банківських 
установ);  
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах) 

Фронтальне опитування у процесі 
проведення лекцій та практичних 
занять;  письмове індивідуальне 
опитування при проведенні поточного 
контролю знань (тестові завдання та 
рішення задач за темами курсу); 
перевірка самостійної роботи; 
проведення контрольної роботи; 
екзамен.



світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.

Облік за видами економічної діяльності

ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.
ПРН22. Здатність до організації, 
планування та проведення аудиту; 
складати первинну та зведену 
документацію щодо ведення 
бухгалтерського обліку в різних галузях 
економіки. 

Лекція, практичне заняття;  
використання  ілюстративно-
інформаційних матеріалів (документи, 
облікові регістри, декларації, 
фінансова, статистична, податкова 
звітність інше з практики роботи   
будівництв, підприємств торгівлі, 
громадського харчування, готелів, 
туристичної сфери, 
сільгосппідприємств, тощо);  
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); аналіз і 
обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.  

Фронтальне опитування у процесі 
проведення лекцій та практичних 
занять;  письмове індивідуальне 
опитування при проведенні поточного 
контролю знань (тестові завдання та 
рішення задач за темами курсу); 
перевірка самостійної роботи; 
проведення контрольної роботи; 
екзамен.

Фінансовий облік

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів;
технічні засоби  навчання; 
мультимедійні технології; 
метод бесіди; 
опорні конспекти; 
презентації; 
курсова робота;
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, банківських установ.

Усне та письмове опитування, тестові 
завдання за допомогою комп‘ютера, 
контрольні роботи;
контроль самостійної роботи;
письмовий семестровий екзамен; 
кваліфікаційний екзамен (атестація).



власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.

Фінансовий облік

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 
діяльності.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів;
технічні засоби  навчання; 
мультимедійні технології; 
метод бесіди; 
опорні конспекти; 
презентації; 
курсова робота;
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, банківських установ.

Усне та письмове опитування, тестові 
завдання за допомогою комп‘ютера, 
контрольні роботи;
контроль самостійної роботи;
письмовий семестровий екзамен; 
кваліфікаційний екзамен (атестація).

Кваліфікаційний екзамен та атестація

ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.
ПРН22. Здатність до організації, 
планування та проведення аудиту; 
складати первинну та зведену 
документацію щодо ведення 
бухгалтерського обліку в різних галузях 
економіки. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

Робота з навчально-методичною 
літературою;
консультування викладачів;
самостійна робота з підготовки до 
екзамену

Бали за тестові та практичні завдання

Бухгалтерський облік у держаному секторі

ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів;
технічні засоби  навчання; 
мультимедійні технології; 
метод бесіди; 

Усне та письмове опитування, 
контрольні роботи (теоретичні питання, 
тестові завдання), 
контроль самостійної роботи, 
письмовий екзамен. 



національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.

опорні конспекти; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, банківських установ, 
розбір конкретних ситуацій.

Економічний аналіз

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН12. Здатність демонструвати 
економічну культуру мислення, 
пізнання економічних відносин 
суспільства, визначати сутність 
змішаної ринкової економіки; 
пояснювати головні умови зростання 
економіки та чинників. 
ПРН13.Здатність оцінювати фінансовий 
стан підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози 
банкрутства.
ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.

Лекції, у тому числі у формі бесіди, 
презентації;  
практичні заняття;  використання  
ілюстративне-інформаційних матеріалів 
(первинних документів, статистичних 
даних та інше);  
слайд-технології (мультимедійні 
технології);  
метод бесіди та обговорення 
актуальних та проблемних питань, що 
виникають у процесі аналізу стану та 
змін соціально-економічних явищ та 
процесів  тощо. 

Усне та письмове опитування при 
проведенні поточного контролю знань 
(тестові завдання та рішення задач за 
темами курсу); контрольні роботи 
(письмові модулі); контроль самостійної 
роботи; письмовий семестровий 
екзамен.

Статитика

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН13.Здатність оцінювати фінансовий 
стан підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози 
банкрутства.

Лекції, у тому числі у формі бесіди, 
презентації;  практичні заняття;  
використання  ілюстративне-
інформаційних матеріалів (первинних 
документів, статистичних даних та 
інше);  слайд-технології (мультимедійні 
технології); 
 метод обговорення актуальних та 
проблемних питань, що виникають у 
процесі аналізу стану та змін 
соціально-економічних явищ та 
процесів  тощо. 

Усне та письмове опитування за 
індивідуальними картками (тестові 
завдання та рішення задач за темами 
курсу); контрольні роботи; 
контроль самостійної роботи;
письмовий екзамен

Бухгалтерський облік

ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН9. Аналізувати системи і моделі 
бухгалтерського обліку на 
національному та міжнаціональному 
рівнях з урахуванням професійного 
світогляду.
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН16. Здатність формувати окремі 
фінансові звіти суб’єктів 
господарювання за вимогами МСФЗ; 
формувати консолідовані фінансові 
звіти групи компаній; відображати у 
фінансових звітах суб’єктів 
господарювання вплив змін валютних 
курсів та цінових змін.
ПРН20. Здатність використовувати 
знання про принципи бухгалтерського 
обліку для розробки й обґрунтування 
облікової політики підприємств різних 
організаційно-правових форм 

Лекційні заняття, практичні заняття, 
самонавчання, 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів;
технічні засоби  навчання; 
мультимедійні технології; 
метод бесіди; 
опорні конспекти; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, банківських установ.

Усне та письмове опитування, тестові 
завдання за допомогою комп‘ютера, 
контрольні роботи,
контроль самостійних завдань;
письмовий екзамен. 



господарювання та видів економічної 
діяльності, вирішувати питання про 
грошові потоки, оплату праці, 
використання виробничих запасів.
ПРН21. Здатність до введення 
бухгалтерського обліку на 
підприємствах різної форми власності 
та здатність контролювати виконання 
кошторисів у державному секторі.
ПРН22. Здатність до організації, 
планування та проведення аудиту; 
складати первинну та зведену 
документацію щодо ведення 
бухгалтерського обліку в різних галузях 
економіки. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

Економіка і фінанси підприємств

ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН12. Здатність демонструвати 
економічну культуру мислення, 
пізнання економічних відносин 
суспільства, визначати сутність 
змішаної ринкової економіки; 
пояснювати головні умови зростання 
економіки та чинників. 
ПРН13.Здатність оцінювати фінансовий 
стан підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози 
банкрутства.

Лекція, практичне заняття, семінар, 
самостійні завдання; 
використання ілюстративно-
інформаційних матеріалів (фінансова, 
статистична, податкова звітність, інше 
з практики роботи підприємств); 
технічні засоби навчання; 
мультимедійні технології; 
метод бесіди; 
розв’язання практичних завдань з 
діяльності підприємств; 
опорні конспекти; 
дискусії; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах).

Усне опитування;
контроль самостійної роботи; 
ситуаційні завдання;
економічний диктант;
тематичний виступ;
практичні завдання;
індивідуальне завдання.

Фінанси, гроші та кредит

ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.
ПРН13.Здатність оцінювати фінансовий 
стан підприємства, його 
конкурентоспроможності, загрози 
банкрутства.

Лекція, практичне заняття, семінар, 
самостійні завдання;  використання 
ілюстративно-інформаційних матеріалів 
(фінансова, статистична, податкова 
звітність, інше з практики роботи 
податкових органів); 
технічні засоби навчання; 
мультимедійні технології; 
метод дискусії;
опорні конспекти; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, банківських установ; 
дистанційне  навчання.

Усний індивідуальний контроль; 
фронтальний контроль;  
виконання індивідуальних завдань, 
розв’язування виробничих ситуацій; 
виконання самостійних завдань;  
тестовий контроль; 
реферат; 
модульний контроль; 
семестровий екзамен

Економічна теорія

ПРН5. Розуміти сутності історичних, 
політичних та соціальних перетворень 
в Україні та світі. Володіти навичками 
державної та світової культури і релігії.
ПРН12. Здатність демонструвати 
економічну культуру мислення, 
пізнання економічних відносин 
суспільства, визначати сутність 
змішаної ринкової економіки; 
пояснювати головні умови зростання 
економіки та чинників.
ПРН17. Здатність визначення сутності 
та тенденцій інтернаціональної 
економіки, дослідження форм і рівнів 
міжнародної економічної діяльності, 
принципів і середовища її розвитку.

Лекція, семінари, самостійне завдання; 
технічні засоби  навчання; 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); 
метод бесіди; 
опорні конспекти; 
дискусії; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.

Усний індивідуальний контроль; 
виконання самостійних завдань;  
тестовий контроль; 
реферат; 
модульна контрольна робота;
семестровий екзамен

Безпека життя

ПРН3. Дотримуватися здорового 
способу життя, безпеки 
життєдіяльності співробітників та 
здійснювати заходи щодо збереження 
навколишнього середовища.

Лекція, практичне заняття, семінари, 
самостійні завдання; 
технічні засоби  навчання; 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); 
метод бесіди; 
опорні конспекти; 
дискусії; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.

Усне опитування; 
контроль індивідуальних завдань; 
контроль самостійних завдань;  
тестовий контроль; 
реферат;
екзамен.

Філософія

ПРН5. Розуміти сутності історичних, 
політичних та соціальних перетворень 
в Україні та світі. Володіти навичками 
державної та світової культури і релігії.
ПРН11. Здатність орієнтуватися у 
світогляду людини, аргументовано 
викладати власні погляди на актуальні 
проблеми економічної психології, 
проводити аналіз існуючих ситуацій 
ділового спілкування.
ПРН12. Здатність демонструвати 
економічну культуру мислення, 
пізнання економічних відносин 
суспільства, визначати сутність 
змішаної ринкової економіки; 
пояснювати головні умови зростання 
економіки та чинників

Лекція, семінари, самостійні завдання; 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); 
метод дискусії;
опорні конспекти; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах).

Усне опитування; контроль самостійної 
роботи; тестування;
екзамен.

Офісні комп’ютерні технології

ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 

Лекції, лабораторні  заняття, самостійні 
завдання; 
технічні засоби  навчання; 

Усне та письмове опитування, 
контроль виконання лабораторної 
роботи, 



та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПРН19. Здатність використовувати 
інформаційні ресурси для 
моделювання, формування 
асортименту товарів, проведення 
оцінки товарних ринків, аналізу їх 
взаємодії з іншими ринками. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

робота зі сайтами по темам;
опорні конспекти. 

перевірка самостійної роботи, 
тестування, 
екзамен.

Правознавство

ПРН2. Здатність використовувати 
знання правової системи України на 
практиці; вміти користуватися 
нормативно-правовими актами. 
ПРН6. Здатність здійснювати розробку 
раціональної системи обліку та 
облікової політики з дотриманням 
законодавства та принципів обліку та 
фінансової звітності.
ПРН8. Визначати напрями підвищення 
ефективності формування фінансових 
ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні держави та 
підприємств різних організаційно-
правових форм власності.

Лекція, практичне заняття, семінари, 
самостійне завдання;
технічні засоби  навчання; 
слайд – технології (мультимедійні 
технології); 
метод дискусії;
опорні конспекти; 
презентації; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах); 
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ

Усний індивідуальний контроль; 
виконання індивідуальних завдань; 
виконання самостійних завдань;  
тестовий контроль; 
реферат; 
екзамен.

Вища та прикладна математика

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів

Лекція, практичне заняття, 
самостійне завдання;
технічні засоби навчання;
метод бесіди;
опорні конспекти;
аналіз і обговорення різних випадків, 
ситуацій, які зустрічаються в практиці 
підприємств, установ

Усний індивідуальний контроль;
виконання індивідуальних завдань, 
вправ;
колоквіум;
виконання самостійних завдань;
семестрові екзамени.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

ПРН1. Володіти та застосовувати 
знання державної та іноземної мови 
для формування ділових паперів і 
спілкування у професійній діяльності

Практичне заняття;
самостійна робота;
дискусії; 
презентації; 
підготовка та участь в конференціях 
іноземною мовою.

Усне опитування, тестові завдання, 
контроль самостійної роботи,
модульні контрольні роботи, письмовий 
семестровий екзамен.

Податкова система

ПРН4. Здатність застосовувати 
математичні знання у процесі 
розв’язання економічних та прикладних 
задач, розрахунків показників 
статистичного аналізу, нарахування, 
сплати та контролю за сплатою  
податків, зборів і платежів.
ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 

Лекція, практичне заняття, семінари, 
самостійне завдання; 
використання  ілюстративно-
інформаційних матеріалів (фінансова, 
статистична, податкова звітність, інше 
з практики роботи податкових органів);  
технічні засоби  навчання; 
мультимедійні технології (слайд-лекції, 
презентації); 
прес – конференція; 
опорні конспекти; 
дискусії; 
обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах).

Усний  індивідуальний контроль;
фронтальний контроль;
контроль виконання самостійних 
завдань;
модульний контроль;
екзамен.

Аудит

ПРН7. Застосовувати спеціалізовані 
інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, аудиту 
та оподаткування; знати місце і 
значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному 
забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної 
відповідальності підприємств, установ, 
організацій. 
ПР10. Демонструвати розуміння 
особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної 
діяльності. 
ПРН15. Здатність до системного 
оцінювання діяльності організацій, 
виявлення внутрішніх резервів 
раціонального використання 
матеріальних, трудових і фінансових 
ресурсів; визначати мету проведення 
фінансового моніторингу.
ПРН18. Здатність до проведення 
незалежної аудиторської перевірки 
фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг; до 
формування системи показників, 
організації та аналізу господарської 

обговорення актуальних статей, 
наукових статей в періодичних 
виданнях (газетах, журналах);  аналіз і 
обговорення різних випадків, ситуацій, 
які  зустрічаються в практиці 
підприємств, установ.

захист індивідуального завдання 
(курсова робота)



діяльності.
ПРН22. Здатність до організації, 
планування та проведення аудиту; 
складати первинну та зведену 
документацію щодо ведення 
бухгалтерського обліку в різних галузях 
економіки. 
ПРН23. Уміння застосовувати 
інформаційне, технічне, програмне 
забезпечення автоматизованої системи 
бухгалтерського обліку, аналізу та 
внутрішнього контролю.

 


