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Вих. № Д1-01-2021 

від 21.01.2021 р. 

 

РЕЦЕНЗІЯ 

на освітню програму "Облік і оподаткування " 

першого (бакалаврського) рівня підготовки здобувачів вищої освіти  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування  

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Білоцерківського національного аграрного університету 

 

Спеціальність «Облік і оподаткування» завжди має важливе значення, 

актуальний характер, затребувана на ринку праці. В сучасних умовах розвитку 

економіки України, ситуації на ринку праці вимагають від закладів вищої освіти 

якісної підготовки конкурентоспроможних високопрофесійних фахівців. 

Білоцерківський національний аграрний університет має у своєму арсеналі 

потужний кадровий і науковий потенціал та відповідну матеріально-технічну 

базу для ефективного виконання такого завдання, а рецензована Освітня 

програма містить необхідні умови для її виконання. 

 

Освітня програма БНАУ за спеціальністю «Облік і оподаткування» 

складена з дотриманням чіткої структурно-логічної схеми, містить основні 

компетентності, сформовані виходячи із видів і завдань навчання, які 

розподілені на загальні та фахові компетентності, У ній визначено мету, 

завдання, зміст, а також компетенції, що набуваються й формуються в результаті 

освоєння навчальних дисциплін. Основною метою Освітньої програми є 

підготовка висококваліфікованих фахівців з обліку і оподаткування, здатних 

вести облік діяльності суб’єктів господарювання, об'єктивно оцінювати 

фінансові результати та приймати управлінські рішення; 

 

Освітня програма  розроблена з урахуванням вимог відповідного  

Стандарту вищої освіти, ринку праці на підставі Національної рамки 

кваліфікації, за результатами спільного консультування фахівців університету з 

різними стейкхолдерами, серед яких першочергове місце займали роботодавці та 

самі здобувачі вищої освіти. Це свідчить про відповідність Освітньої програми 

сучасним вимогам українських підприємств та установ, що має сприяти  

успішному працевлаштуванню здобувачів вищої освіти у майбутньому. В даній 

програмі також враховано вимоги до змісту, оновлення, реалізації 
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компетентністного підходу і створенню умов для усебічного розвитку 

особистості в цілому. 

 

Перелік та обсяг нормативних та вибіркових дисциплін відповідають 

структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти і покликані 

сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запиту 

потенційних роботодавців. Послідовність вивчення дисциплін, план і графік 

навчального процесу, перелік і обсяг нормативних та вибіркових дисциплін 

відповідають структурно-логічній схемі підготовки студентів за спеціальністю 

«Облік і оподаткування» й покликані сприяти забезпеченню відповідності 

програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців та 

академічного середовища. 

 

Загальний висновок: представлена до рецензування Освітня програма 

підготовки здобувачів  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю «Облік і оподаткування» у Білоцерківському національному 

аграрному університеті  відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики 

освітньої діяльності, що дозволяє рекомендувати її до використання.  
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