
Узагальнення пропозицій та зауважень стейкхолдерів 

Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти 

 
Період громадського обговорення освітньої програми – з 18 березня 2022 р. по 18 квітня 2022 р. 

http://puet.edu.ua/sites/default/files/pr-oop22-oa-b.pdf  

 
Категорія 

стейкхолдерів 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Місце роботи 

(навчання), посада 
Зміст пропозиції(-й) та її (їх) обґрунтування 

Примітка про врахування / 

неврахування 

Представник 

роботодавців 

Літовка Ірина 

Володимирівна  

Новоселівська сільська 

рада Полтавського району 

Полтавської області, 

головний бухгалтер 

відділу освіти виконавчого 

комітету 

Державний сектор  - сукупність матеріальних, 

фінансових та нематеріальних ресурсів (активів), що 

знаходяться в розпорядженні держави задля 

виконання своїх суспільних функцій. Вважаю не 

зовсім доречним назву ОК «Облік за видами 

економічної діяльності (державний сектор)», оскільки 

дана ОК має формувати професійні компетентності 

саме в державному секторі. Пропоную змінити на ОК 

«Облік і звітність в державному секторі економіки», 

що надасть можливість здобувачам вищої освіти 

розуміти важливість даної освітньої компоненти. 

Пропозицію враховано.  

Змінено ОК «Облік за видами 

економічної діяльності (державний 

сектор)», на ОК «Облік і звітність в 

державному секторі економіки», 

До силабусу, дистанційного курсу і 

робочої програми будуть внесені 

зміни.   

Випускник 

програми 

Чижик Тетяна 

Вячеславівна 

ПНВП Тех-Трейд, 

бухгалтер 

Пропоную для обов’язкових освітніх компонент з 

циклу професійно підготовки для ОК «Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами» та 

«Тренінг 2. Галузеві особливості фінансового обліку 

в торгівлі» форму підсумкового контролю з ПМК 

змінити на екзамен, оскільки дані ОК формують 

навички та володіння інструментарієм обліку, 

звітності та розуміння їх ролі в управлінні. 

Пропозицію враховано.  

Для ОК «Облік і фінансова звітність 

за міжнародними стандартами» та 

«Тренінг 2. Галузеві особливості 

фінансового обліку в торгівлі» форму 

підсумкового контролю змінено з 

ПМК на екзамен. Зміни будуть 

внесено до силабусу та робочої 

програми. 

Здобувачі вищої 

освіти 

Біляк Катерина 

Вікторівна 

ПУЕТ, гр. ОА б -31 Замінити форму контролю з дисципліни «Менеджмент» з 

екзамену на ПМК. 
Пропозицію враховано.  

Форму підсумкового контролю з 

дисципліни «Менеджмент» змінено 

екзамену на ПМК. До силабусу, 

дистанційного курсу і робочої 

програми будуть внесені зміни.  
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