
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
Приватного вищого навчального закладу 

«Буковинський університет»

Освітньо-професійна програма здобувачів другого (магістерського) 

освітнього рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка подана на 

рецензування, була розроблена науково-педагогічним колективом ПВНЗ 

«Буковинський університет».

Мета освітньо-професійної програми здобувачів другого магістерського 

рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» полягає у підготовці 

магістрів з обліку а оподаткування, які володіють інноваційним способом 

мислення та компетентностями, необхідними для ефективного набуття 

здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері обліку і 

оподаткування у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та 

здійснення інновацій.

В програмі враховані пропозиції стейкхолдерів, споживачів освітніх 

послуг в частині окремих положень та потреб у фахівцях цієї спеціальності на 

ринку праці.

Програма забезпечує здобуття фахових знань, а також набуття навичок 

педагогічної діяльності у вищій школі.

Ознайомлення зі змістом освітньо-професійної програми дає підстави 

стверджувати, що ній визначені програмні компетентності, спрямовані на 

продовження формування та удосконалення здатностей випускників програми 

до облікової, науково-дослідної діяльності та інших видів діяльності.

Виходячи з мети та завдань освітньо-професійної програми, програмні 

компетентності поділені на:

1) інтегральну компетентність, яка передбачає здатність вирішувати 

складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку і 

оподаткування;



2) загальні та спеціальні (фахові) компетентності, які надають уявлення 

про професійні -компетентності випускника програми.

Відмітимо, іцо вимоги, які закріплені а Законі України «Про вищу 

освіту», у Стандарті вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» для другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти, а 

також інших нормативно-правових актах в рецензованій освітньо-професійній 

програмі дотримано.

В цілому освітньо-професійна програма здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет» має 

комплексний та цільовий підхід до підготовки висококваліфікованого фахівця 

з обліку і оподаткування, відповідає сучасному рівню розвитку науки та 

практики освітньої діяльності, що дозволяє рекомендувати її до використання 

в освітньому процесі.
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