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Освітньо-професійна програма підготовки молодших бакалаврів за 
спеціальністю «Облік і оподаткування» сформована відповідно до суспільних 
потреб та враховує сучасні тенденції розвитку економіки країни, попит на 
ринку праці у висококваліфікованих фахівцях спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» і є складовою формування конкурентних переваг навчального 
закладу на ринку освітніх послуг.

Завданням сучасного фахівця із обліку та оподаткування є не лише 
оперативне виявлення і обробка інформації, а й прийняття ефективних рішень 
та здатність вчасно реагувати на зміни у внутрішньому та зовнішньому 
середовищах. Підготовка майбутніх фахівців спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» вимагає тісну інтеграцію теоретичних і практичних елементів, 
які є важливими складовими навчального плану підготовки здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування».

Освітньо-професійна програма визначає перелік освітніх компонент, 
логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання, якими 
повинен оволодіти здобувач вищої освіти. Перелік освітніх компонент, 
навчальна практика в сукупності забезпечують як нормативні, так і додаткові 
результати навчання та компетентності фахівця за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування».

Кадрове забезпечення освітньо-професійної програми відповідає профілю 
освітніх компонент, що викладаються та підтверджує відповідність заявленому 
рівню підготовки молодшого бакалавра.

Водночас у подальшому рекомендовано переформатувати блоки із циклу 
вибіркових компонент освітньо-професійної програми для забезпечення їх 
рівнозначності при виборі їх здобувачами.

В сукупності освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» відповідає заявленому початковому 
рівню (короткому циклу) вищої освіти, а її реалізація дозволяє сформувати 
компетентності, необхідні для успішного вирішення професійних задач та 
забезпечити відповідність програмних результатів навчання запитам 
потенційних роботодавців (стейкхолдерів).

Завідувач кафедри бухгалтерського
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Рецензія-відгук
на освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» 

початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти 
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 
Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаева

Ефективне управління підприємством базується на регулярному та своєчасному зборі інформації, 

аналізі, плануванні та прогнозуванні на цій основі його діяльності. Дана система пронизує усі сфери 

життєдіяльності підприємства і, як результат, має за мету їх інтеграцію. Освітньо-професійна програма 

забезпечує комплексний підхід до вивчення питань з обліку і оподаткування через теоретичне та практичне 

навчання, формує у здобувачів комплекс необхідних знань, умінь та навичок.

Метою освітньо-професійної програми є підготовка фахівців із обліку і оподаткування, здатних 

розв’язувати завдання та практичні проблеми щодо облікового процесу підприємств, питань їх оподаткування, 

що передбачає застосування теоретичнихзнань та практичних навиків.

Освітньо-професійною програмою заявлено використання в навчальному процесі достатнього спектру 

сучасних освітніх технологій. Зазначене кадрове, матеріально-технічне, інформаційне та навчально-методичне 

забезпечення освітньо-професійної програми відповідає чинним вимогам.

Програмні компетентності, вказані в освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування», 

визначені виходячи із видів і завдань діяльності у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування. Вони 

розподілені на інтегральну, загальні та фахові компетентності, які поглиблюють та деталізують зміст 

підготовки молодших бакалаврів обліку і оподаткування згідно запропонованої освітньо-професійної програми. 

Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані майбутніми фахівцями у 

професійній діяльності, а саме у сфері обліку і оподаткування.

Послідовність вивчення освітніх компонент, їх перелік та обсяг обов’язкової та вибіркової частини, що 

представлені в освітньо-професійній програмі«Облік і оподаткування», відповідають структурно-логічній схемі 

підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців 

(стейкхолдерів).
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