
Рецензія-відгук 
на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

Освітньо-наукова програма (ОНП) третього рівня освіти за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спрямована на підготовку особи 

з поглибленими знаннями, уміннями, навичками та іншими 

компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв'язання 

комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної 

діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а 

також проведення наукового дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення. 

В освітньо-науковій програмі визначено: мету, характеристику 

програми, придатність випускників до працевлаштування та подальшого 

навчання, викладання, навчання та оцінювання результатів навчання, 

програмні компетентності (інтегровані, загальні, фахові), програмні 

результати навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми, академічна 

мобільність (національна, міжнародна). 

ОНП містить систему освітніх компонентів, які вибудовані в логічній 

послідовності вивчення, що дозволить підготувати фахівців освітнього 

ступеню «доктор філософії» та забезпечить формування ряду відповідних 

фахових компетентностей. 

Освітньо-наукова програму третього рівня освіти за спеціальністю 

71 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» рекомендується до затвердження вченою радою КНТЕУ. 
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Рецензія-відгук 

на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти 
за напрямом підготовки 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

Метою освітньо-наукової програми (ОНП) третього рівня освіти за 

напрямком підготовки 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» є підготовка наукових кадрів, які 

здатні розв'язувати складні комплексні проблеми обліку та 

оподаткування, проводити дослідницьку діяльність. 

ОНП забезпечує формування у здобувачів ступеня доктора 

філософії фахових компетентностей щодо проектування складних 

систем, моделювання предметних галузей та здійснення системного 

аналізу об'єктів обліку та системи оподаткування. 

ОНП базується на системі освітніх компонентів, передбачених 

навчальним планом, спрямованих на формування програмних 

результатів, що відповідають запитам практики та дослідницько-

інноваційної діяльності. 

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за напрямком 

підготовки 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» рекомендується до затвердження вченою радою 

Київського національного торговельно-економічного університету. 
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Рецензія-відгук 

на освітньо-наукову програму третього рівня вищої освіти 
за напрямом підготовки 071 Облік і оподаткування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 
ступінь вищої освіти доктор філософії 

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за напрямом 

підготовки «Облік і оподаткування» спрямована на підготовку осіб, які 

здійснюють наукові дослідження з новими та удосконаленими, практично 

спрямованими і цінними теоретичними і практичними результатами у сфері 

обліку та оподакування. 

Рецензована освітньо-наукова програма містить систему освітніх 

компонентів, які вибудовані в логічній послідовності вивчення, що дозволить 

підготувати фахівців ступеню вищої освіти доктор філософії та забезпечить 

формування у них ряду компетентностей, у тому числі щодо проведення 

дослідницької діяльності у сфері обліку та оподаткування. 

Перелік компетентностей та програмних результатів навчання 

гармонізований з вимогами Міжнародних стандартів професійної освіти 

бухгалтерів (Іпіегпаїіопаї АссоипІіп§ Есіисаііоп Зіапсіагсів Воапі (ІАЕ8В). 

Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за напрямом 

підготовки «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» рекомендується до затвердження вченою радою КНТЕУ. 
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