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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму

початкового рівня вищ ої освіти 
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування  

галузі знань 07 Управління та адміністрування 
освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр 

спеціальність «Фінансовий контроль та аудит»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів за спеціальністю 
«Фінансовий контроль та аналіз» спрямована на формування поглиблених 
знань з фінансового контролю та аудиту з метою вирішення завдань щодо 
відповідності, правдивості та доречності фінансової інформації в галузі обліку, 
управління та адміністрування. Основна мета програми - створення цілісної 
системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за першим рівнем в 
сфері фінансового контролю та аудиту, здатного самостійно організовувати та 
вирішувати контрольно-аналітичні процедури як на макрорівні так і на рівні 
фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання у будь-якій 
економічній сфері, дати об’єктивну оцінку як економічним процесам так і стану 
фінансової звітності суб’єкта і сформувати певні пропозиції щодо майбутніх 
подій.

Розробленою програмою чітко передбачено обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для здобуття вищого рівня освіти за спеціальністю, перелік 
інтегральних, загальних та фахових компетентностей випускника, нормативний 
зміст підготовки спеціалістів; сформульовані результати навчання за циклами 
дисциплін, запропоновано форми атестації здобувачів.

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін, 
курсових робіт, практик, кваліфікаційних робіт; методів, результатів навчання, 
які в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові результати 
навчання та компетентності випускника за спеціальністю «Фінансовий 
контроль та аудит».

Дана програма повністю відповідає сучасним вимогам і може бути 
рекомендована до впровадження в навчальний процес.

Рецензент:
Бухгалтер ТОВ Юридично-земельний 
союз «Альянс»
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму 
початкового рівня вищ ої освіти 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування  
галузі знань 07 Управління та адміністрування 

Кваліфікація: освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 
спеціальність «Фінансовий контроль та аудит»

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра за спеціальністю 
«Фінансовий контроль та аудит» спрямована на формування фахової 
компетентності щодо вміння в галузі бухгалтерського фінансового обліку, 
оподаткування, економічного аналізу, аудиту та планування результатів 
діяльності підприємств та установ в обраній галузі.

Освітня програма розроблена як узгоджений комплекс видів освітньої 
діяльності, спрямований на досягнення навчальних цілей необхідних для 
здійснення професійної діяльності, спрямованої на забезпечення комплексного 
економічного і фінансового аналізу результатів і ефективність фінансово- 
господарської діяльності організацій різних організаційно-правових форм.

Освітньо-професійна програма містить перелік навчальних дисциплін, 
курсових робіт, практик, кваліфікаційних робіт; методів, результатів навчання, 
які в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові результати 
навчання та компетентності випускника за спеціальністю «Фінансовий 
контроль та аудит».

Розробленою програмою чітко передбачено обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для здобуття вищого рівня освіти за спеціальністю, перелік 
інтегральних, загальних та фахових компетентностей випускника, нормативний 
зміст підготовки спеціалістів; сформульовані результати навчання за циклами 
дисциплін, запропоновано форми атестації здобувачів освітньо-професійного 
ступеня «бакалавр», наведено вимоги професійних стандартів.

Дана програма повністю відповідає сучасним вимогам і може бути 
рекомендована до впровадження в навчальний процес.

Рецензент:
Директор ТОВ «Аудиторська фірма 
«Надійність»»

анько Н.Ф.



1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» 

(за спеціалізацією «Фінансовий контроль та аудит» ) 
 

1. Загальна інформація 
Повна назва ЗВО та 
структурного підрозділу 

Вінницький торговельно-економічний коледж Київського 
національного торговельно-економічного університету 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти 
спеціальність «Облік і оподаткування » 
спеціалізація «Фінансовий контроль та аудит» 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Фінансовий контроль та аудит» 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом бакалавра, 150 кредитів ЄКТС,  
термін навчання 2 роки 6 місяців 

Наявність акредитації  Не акредитувалась 
Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQF-LLL– 6 

рівень 
Передумови Освітньо-професійний ступінь «Молодший спеціаліст», 

«Фаховий молодший бакалавр» 
Мова викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

5 років 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
опису  освітньої 
програми 

http://vtec.vn.ua 

2. Мета освітньої програми 
Створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою за 

першим рівнем в сфері фінансового контролю та аудиту, здатного самостійно 
організовувати та вирішувати контрольно-аналітичні процедури як на макрорівні так і 
на рівні фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання у будь-якій 
економічній сфері, дати об’єктивну оцінку як економічним процесам так і стану 
фінансової звітності суб’єкта і сформувати певні пропозиції щодо майбутніх подій 

3. Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності)) 

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» Спеціалізація 
«Фінансовий контроль та аудит»  
Обов’язкова компонента - 67 %.          
Вибіркова компонента - 28%. 
Практична підготовка - 3 %. 
Атестаційний екзамен - 2%. 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура 
програми спирається на сучасні наукові дослідження в сфері 
фінансового контролю, орієнтується на спеціалізацію 
аудиторської діяльності, дозволяє сформувати професійні, 
організаційні та управлінські компетентності 



Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 
 

   Напрямок діяльності – прикладна та професійна освіта. 
Освітня програма спеціальності «Облік і оподаткування» 
спеціалізації «Фінансовий контроль та аудит» включає:  
- обов’язкову стандартну компоненту спеціальності 
«Фінансовий контроль та аудит»;  
- основний фокус спеціалізації робиться на підготовку 
фахівців з обліку і оподаткування відповідно до 
міжнародних стандартів. Набуття навичок, здійснення 
наукових досліджень з актуальних проблем у зазначеній 
сфері.  
Ключові слова: облік, оподаткування, контроль, аудит, 
аналіз 

Особливості програми    Дана програма спрямована на отримання здобувачами 
вищої освіти поглиблених знань з фінансового контролю та 
аудиту з метою вирішення завдань щодо відповідності, 
правдивості та доречності фінансової інформації в галузі 
обліку, управління та адміністрування. Наявна варіативна 
складова професійно-орієнтованих дисциплін з обліку, 
контролю та аналізу; практична підготовка впродовж 
навчання на підприємствах, установах, організаціях 

4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

   Після закінчення навчання за освітньо-професійною 
програмою випускник здатен виконувати зазначену в ДК 
003:2010 професійну роботу і може займати відповідну 
первинну посаду:  
3 Спеціалісти. 
31 Технічні спеціалісти в області прикладних наук і техніки. 
3433 Бухгалтери та касири-експерти.  
3433.1 Асистент бухгалтера-експерта.  
3433.1 Бухгалтер.  
3433.1 Касир-експерт.  
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління. 
3439.1Інспектор.  
3439.1 Інспектор з інвентаризації.  
3439.1Інспектор-ревізор.  
3439.1 Ревізор.  
3439.1 Технік з інвентаризації нерухомого майна. 

Подальше навчання    Можливість навчатися за програмами другого циклу вищої 
освіти (магістр).  

5. Викладання та оцінювання 



Викладання та навчання Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний 
науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться в малих 
групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові 
ігри, підготовкою презентацій з використання сучасних 
професійних програмних засобів. Акцент робиться на 
особистісному саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати 
результати роботи, що сприяє формуванню розуміння потреби й 
готовності до продовження самоосвіти протягом життя. 

Оцінювання Поточне опитування, тестування, захист проектів, 
розв’язання ситуаційних завдань, ділові ігри, підсумковий 
семестровий контроль (екзамен); підсумкова атестація - 
атестаційний екзамен 

6. Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

    Здатність особи розв’язувати складні спеціалізовані задачі 
та практичні проблеми у галузі обліку, контролю та аналізу 
або у процесі навчання, що передбачає застосування певних 
теорій та методів облікових наук і характеризується 
комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 03. Здатність працювати в команді.  
ЗК 04.Здатність працювати автономно.  
ЗК 05. Цінування та повага різноманітності та 
мультикультурності.  
ЗК 06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК 07. Здатність бути критичним та самокритичним.  
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 
письмово.  
ЗК 10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.  
ЗК 11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 
комунікаційних технологій.  
ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  
ЗК 13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 
ЗК 14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 
людини і громадянина в Україні.  
ЗК 15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 
суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.  



Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 
допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 
властиві сучасним процесам в економіці.  
СК 02. Використовувати математичний інструментарій для 
дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 
прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування.  
СК 03. Здатність до відображення інформації про господарські 
операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 
управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у 
звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб 
осіб, що приймають рішення.  
СК 04. Застосовувати знання права та податкового законодавства 
в практичній діяльності суб’єктів господарювання.  
СК 05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства 
та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 
СК 06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 
технологій.  
СК 07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 
надання впевненості.  
СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 
управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання 
ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 
звітності, збереження й використання його ресурсів.  
СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 
діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 
бухгалтерського обліку і оподаткування.  
СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час 
виконання професійних обов’язків.  
СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 
розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 
правової держави.  
СК 12. Здатність організації різних видів економічного 
контролю на підприємствах, установах та організаціях різних 
форм власності та підпорядкування. 
СК 13. Вміння формувати фінансову звітність за 
міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати 
й використовувати відповідну інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 
7. Програмні результати навчання 

 ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують 
між процесами та явищами на різних рівнях економічних 
систем.  
ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 
контрольної, податкової та статистичної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 
соціальної, економічної і екологічної відповідальності 



підприємств.  
ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце 
в господарській діяльності.  
ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 
податкову і статистичну звітність підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень.  
ПР 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської 
діяльності підприємств.  
ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 
підприємств різних форм власності, організаційно-правових 
форм господарювання та видів економічної діяльності.  
ПР 07. Знати механізми функціонування бюджетної і 
податкової систем України та враховувати їх особливості з 
метою організації обліку, вибору системи оподаткування та 
формування звітності на підприємствах.  
ПР 08. Розуміти організаційно-економічний механізм 
управління підприємством та оцінювати ефективність 
прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної 
інформації.  
ПР 09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської 
діяльності підприємств.  
ПР 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти 
застосовувати його методи і процедури.  
ПР 11. Визначати напрями підвищення ефективності 
формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю 
використання на рівні підприємств різних організаційно-
правових форм власності.  
ПР 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту 
та оподаткування.  
ПР 13. Усвідомлювати особливості функціонування 
підприємств у сучасних умовах господарювання та 
демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.  
ПР 14. Вміти застосовувати економіко-математичні методи в 
обраній професії.  
ПР 15. Володіти загальнонауковими та спеціальними 
методами дослідження соціально-економічних явищ і 
господарських процесів на підприємстві.  
ПР 16. Володіти та застосовувати знання державної та 
іноземної мови для формування ділових паперів і 
спілкування у професійній діяльності.  
ПР 17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, 
проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, 
дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне 
та культурне різноманіття.  
ПР 18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 
бухгалтерського обліку на національному та міжнародному 
рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження 
на підприємстві.  
ПР 19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки 
життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо 
збереження навколишнього середовища.  



ПР 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 
соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти 
планувати та управляти часом.  
ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, 
зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку 
України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової 
держави.  
ПР 22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності вільного 
демократичного суспільства, верховенства права, прав і 
свобод людини і громадянина в Україні.  
ПР 23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності 
суспільства на основі розуміння місця предметної області у 
загальній системі знань, використовувати різні види та 
форми рухової активності для ведення здорового способу 
життя  
ПР 24. Вміти оцінювати фінансові та економічні ризики, 
діагностувати фактори впливу на господарську діяльність 
та фінансові результати, формувати пропозиції щодо 
надання впевненості користувачам фінансової інформації. 

8. Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення До реалізації програми залучається не менше 25% науково-педагогічних 

працівників з науковими ступенями, вченими званнями та/або педагогічних 
працівників з вищими категоріями, званнями викладач-методист. 
Педагогічні працівники один раз на п’ять років проходять підвищення 
кваліфікації (стажування), атестацію. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Наявність документів, що засвідчують право  власності коледжу на 
приміщення для здійснення освітнього процесу. Відповідність навчальних 
корпусів коледжу показникам нормованої площі.  100 % забезпеченість 
потребам освітніх програм коледжу: навчальні аудиторії, лабораторії, 
необхідне устаткування кабінетів. Повне забезпечення робочими 
комп’ютерними місцями студентів. Наявність інфраструктури для 
відпочинку та оздоровлення (їдальня, спортивний майданчик, тренажерна 
зала, медичний кабінет). 

Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Використання сучасних прикладних програм: Project Expert, Microsoft 
Offisstandard Servis, Парус (Парус Бухгалтерія 7.40, Парус Підприємство 
7.40, 1С Бухгалтерія 8.2, AdobePageMaker 7.0.2. Словник  багатомовний 
(перекладач) Googlе, програми для тестування з дисциплін та зі 
спеціальності. 

Навчальний процес забезпечується навчально-методичними 
комплексами дисциплін, які містять методичні розробки до семінарських, 
практичних занять, методичні вказівки до самостійної роботи студентів, 
індивідуальні завдання практичної спрямованості; методичними матеріалами 
до написання курсових робіт, проходження практик, завдання для контролю 
знань (екзаменаційні білети, тестові завдання, комплексні контрольні 
роботи).  

9. Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На загальних  підставах в межах України. Короткострокове навчання 
студентів за попередньо визначеним курсом в інших навчальних закладах. 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Київським національним 
торговельно-економічним університетом та закладами вищої освіти 
зарубіжних країн-партнерів. 



Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти не проводиться 

 
2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 

послідовність  
2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові роботи, практики) 

Кількість кредитів 

1 2 3 
Обов'язкові компоненти ОП 

ОК 1 Іноземна мова за професійним спрямуванням 12 
ОК 2 Вища та прикладна математика 10,5 
ОК 3 Економічна інформатика 6 
ОК 4 Економічна теорія 6 
ОК 5 Аудит 12 
ОК 6 Бухгалтерський облік у державному секторі 6 
ОК 7 Економічний аналіз 6 
ОК 8 Фінансовий облік 12 
ОК 9 Державний фінансовий контроль організацій і установ 6 
ОК10 Міжнародні стандарти  аудиторської діяльності 12 
ОК 11 Судова економічна експертиза 6 
ОК 12 Аналіз господарської діяльності 6 

Загальний обсяг обов'язкових компонент: 100,5 (67%) 
Вибіркові компоненти ОП 

Дисципліни професійного спрямування 
ВК 1 Методологія і організація наукових дослідженнь 6 

ВК 2 Бюджетна система України 6 
ВК 3 Банківські операції 6 
ВК 4 Організація державного фінансового контролю 6 
ВК 5 Внутрішньогосподарський контроль 6 
ВК 6 Менеджмент 6 
ВК 7 Організація державного аудиту 6 
ВК 8 Фінансовий моніторинг 6 
ВК 9 Аудит в зарубіжних країнах 6 
ВК 10 Міжнародні стандарти контролю 6 
ВК 11 Управлінський облік 6 

Дисципліни ІТ спрямування 
ВК 12 Інформаційні системи і технології в аудиті 6 
ВК 13 Інформаційні системи і технології в обліку 6 
ВК 14 Інформаційні системи і технології фінансового 

контролю 
6 

ВК 15 Електронна торгівля 6 
ВК 16 Електронний документообіг 6 
ВК 17 Інформаційні системи і технології 6 

Дисципліни мовної підготовки 
ВК 18 Іноземна мова  6 

Загальний обсяг вибіркових компонент: 42 (28%) 



Практична підготовка 
 Виробнича практика 4,5 
Загальний обсяг практичної підготовки                                                            4,5 кредити (3%)               

Атестація 
 Атестаційний екзамен                   3 кредити  (2%) 
Загальний обсяг освітньої програми: 150 
 
Для всіх компонентів освітньої програми формою підсумкового контролю є екзамен



2.2  Структурно-логічна схема освітньої програми 
1-й курс 2-й курс 3-й курс 

1-й семестр 2-й семестр 3-й семестр 4-й семестр 5-й семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 

 



 
3.Форми атестації здобувачів вищої освіти 

 
Атестація випускників освітньої програми  спеціальності 071  «Облік і 

оподаткування» проводиться у формі атестаційного екзамену та завершується 
видачею документу встановленого зразка про присудження їм кваліфікації: ступінь 
вищої освіти бакалавр спеціальність «Облік і оподаткування» спеціалізація  
«Фінансовий контроль та аудит».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
 
 
 



4.1. Матриця відповідності програмних компетентностей обов’язковим компонентам освітньої програми 
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ЗК 01  +          + 
ЗК 02      +       
ЗК 03           +  
ЗК 04    +         
ЗК 05        +     
ЗК 06       +      
ЗК 07             
ЗК 08       +      
ЗК 09           +  
ЗК 10 +            
ЗК11   +          
ЗК12     +        
ЗК13            + 
ЗК14    +         
ЗК15          ++   
СК 01         +  +  
СК 02  +           

   СК 03        +     
  СК 04            + 

СК 05       +  + +   
СК 06   +          
СК 07         +  + + 
СК 08      +       
СК 09       +      
СК 10   +          
СК 11  +           
СК 12           +  
СК 13    +         

 



4.2. Матриця відповідності програмних компетентностей вибірковим компонентам освітньої програми 
 

Компоненти 
 
 

Компетентності 

ВК 1 ВК 2 ВК 3 ВК 4 ВК 5 ВК 6  ВК 7 ВК 8 ВК 9  ВК 10 ВК11 ВК 12 ВК 13 ВК 14 ВК 15 ВК 16 ВК 17 ВК 18 
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ЗК 02             +      
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СК 09     +              
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СК 11  +         +        
СК 12   +      +       +   
СК 13      +             



5.1.  Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними обов’язковими компонентами освітньої програми 
 

         Компоненти 
 
Програмні 
результати навчання 
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ПР 24           +  

 
 
 
 
 
 
 



5.2. Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними вибірковими компонентами освітньої програми 
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ПР 24   +        +       + 

 
 

 
 
 
 



 
 

Аркуш реєстрації змін 
 

№ 
пор. 

Дата Пункти, до 
яких 

вносяться 
зміни 

Ініціатор змін Прізвище, ініціали 
особи, що відповідає за 

внесення змін 

Підпис 
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