ВІДГУК
рецензента, доктора економічних наук, професора
Легенчука Сергія Федоровича
на освітньо-наукову програму «Облік і оподаткування»
підготовки докторів філософії за спеціальністю 071 - облік і оподаткування,
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за
спеціальністю 071 - облік і оподаткування, галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» розроблена проектною групою у складі науковців відділу
обліку та оподаткування ННЦ «Інститут аграрної економіки» спрямована на
підготовку висококваліфікованих фахівців, які здійснюють наукові
дослідження у сфері обліку та оподаткування.
Метою програми є підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у
галузі управління та адміністрування за спеціальністю 071 ‒ облік і
оподаткування. Забезпечення оволодіння аспірантами визначених даною
освітньо-науковою програмою програмних компетентностей, що в комплексі
сформують вміння і навики розв’язувати комплексні проблеми в галузі
професійної, у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або
професійної практики.
Рецензована освітньо-наукова програма містить достатній набір
освітніх компонентів, які логічно побудовані, передбачають формування у
здобувачів усіх необхідних загальних та спеціальних компетентностей, зокрема
щодо проведення дослідницької діяльності у сфері обліку та оподаткування, що
в цілому забезпечить досягнення поставленої програмою мети.
Програма передбачає 60 кредитів ЄКТС, з яких:
обов’язкові навчальні компоненти – 44 кредити ЄКТС, у тому числі: 14
кредитів ЄКТС - дисципліни загальної підготовки (філософія, фахова іноземна
мова, методологія наукових досліджень в обліку та оподаткуванні), що
передбачають набуття аспірантом загальнонаукових (філософських)
компетенцій, мовних компетенцій, універсальних навичок дослідника; 30
кредитів ЄКТС передбачено на дисципліни професійної підготовки («Облік і
оподаткування
агропідприємництва»;
«Інституціональна
теорія
бухгалтерського обліку»; «Трансформація теорії й практики аудиту під
забезпечення сталого розвитку»; «Методологія і методи економічного аналізу
в управлінні»; «Концепції та моделі побудови управлінського обліку»;
«Розвиток обліку, аналізу і аудиту на основі новітніх ІТ-технологій»; науковопедагогічна практика);

вибіркові навчальні компоненти – 16 кредитів ЄКТС - чотири
дисципліни на вибір здобувача («Конвергенція національної та міжнародної
систем обліку, звітності та аудиту»; «Інтегрована звітність агроформувань»;
«Ризик-менеджмент в оподаткуванні агроформувань»; «Облікове забезпечення
капіталізації національного багатства»; «Обліково-інформаційне забезпечення
розвитку сільських громад»; «Облікове забезпечення економічної безпеки
агропідприємництва»; «Фізіократичні доктрини в економічних дослідженнях»;
«Облік та оцінка земель сільськогосподарського призначення»).
В цілому, освітньо-наукова програма підготовки фахівців третього
освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» розроблена колективом авторів ННЦ «Інститут аграрної
економіки», відповідає Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №
1556-VII, враховує вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від
23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» ,
Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»,
затвердженого Постановою від 23.03.2016 р. № 261.
Освітньо-наукова програма третього рівня освіти за спеціальністю 071 облік і оподаткування, галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
рекомендується до затвердження вченою радою ННЦ «Інститут аграрної
економіки» та впровадження у освітній процес.
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