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PEuEH3Ifl-BIAIyK
Ha ocnirnro-npoQeciüHy [pofpaMy <O6nir i ouo4arr<yBaHHí>) neptuoro

(6ararranpcrxoro) pinHx cneqialrHocri 071 <O6lix i onogarrcyBanH.í)) ralysi 3HaHb

07 <YnpanliHHq ra aAuiHicTpyBaHHx>>, ni4roToBJIeHy raQe4poro o6.rrir<y i ayaIEry
3axapnarcbKofo yfopcbKoro iHcrIaryry irrr. (DepeHqa Paroqi II

OcrrosHi rerr.qeHrlii po3BLITKy eronotr,tixu ü cy.racui .qurra.nai.{Hi TeMnI,I iuregcungocri
rexuoloriqrrux iHnosaqiü syuonrrrcIoTb rreo6xiArricrr e$errnsrroro ni4xo4y .uo rra6yrrr BöKJI}lBllx

Qaxonux, coqialrHux i xurresnx KoMneTeHIIiü, ulo Qoprvryrorr sucoxuü pineur cauopeanisaqii
s.qo6ynavin suuoi ocniru y rvraü6yrrriü o6parriü npo(leciüHiü .qignrnocri.

9xicHa niArorosxa rna-ni(Pir<onanl{x, KoHKypeHTo3AaTHI.Ix (laxinqin, sri He npocTo soloAilors
BLIcoKI,íM TeopeTLItIHuu pinnerrl 3HaHb, yrrairrr ü uasuqoK, aJIe ü uoNytr e(Perrunuo npaKTI,ItIHo

3acTocyBaTu ix n cBoiü npo(PeciüHiü lix.ulHocri, soxpeua, nocdüuo BAocKoHaJIIoBaTI,I ni.qnonirulo lo
cycninrnux norpe6 - e oAHLIM 3 BaxJIIlBlIx nanprruin ni4tpurvrKl{ €Bponeücrxoro coqialrnoro fi
ocnirHroro upocTopy.

3arapnatcrxuÜ yropcrrprÜ incruryr iueHi Oepenqa Paroqi II rr,rae y cBoeMy apcenui
notyNttnü ra.qponuü HayKoBo-neAaroriqrruü uoreuqia-il i siauoniauy r,aarepialsuo-rexHi.Iny 6asy arrx
toro, rqo6 ga6egnequrl{ BI,IKoHaHH, TaKoro 3aBÁaHHr.

Ocsirnro-npotPeciüna nporpaMa <O6.rrix i ono4arxyBaHH.,I) nepmoro (6ararraapcrroro) pinrrx
cneqizulsrrocri 071 <O6rrix i ono4arxyBaHHí) ra;ryri 3HaHb 07 <Ynpannirrus ra anrinicTpyBa}IHr))
(rraaarri IIo TeKcTy - OlIfI), .í{BJI.,I€ co6oro cucTeMy goxyrrlentiB, Ir1o pospo6neua nicng rorrcynrraqiü
is sosHi[Iuiuu creüxxoJlAepaMn - HayKoBII.íMpI, noTerrqiürrurvru po6oro4anl{flMll, npeAcTaBHpIKílMIlí
upo$eciüHoi cnirrrHorra, xxi ni4r:nep4lul{ ilouLIT ua uiAroronxy $axinqin-o6rrironqia, i garnepAxeHa
BIaIIII,IM HaBIIítJIbHpIM 3aKJIaAoM niAnonilrro .uo Crau4apry uEIqoi ocsiru (HaKas MOH nia l9.11.2018
porcy Ns 1260) sa BiAnoniAuoro cneqialruicrro.

OII|I no6yAoBaHa noriuHo; y rriü Bu3HaI{eHo ü peruaueHToBano MeTy, 3aBAaHHí, suict, a
TaKox garanrrri ra Qaxoni (cneqiarrrrri) rconanereHqií, qo rra6ynarorrca ü (loprr,ryloTbcfl n pesynrrati
ocBoeHH.,I HaBqaJIbH|.|x AI{cIIunniH si.{nonilHo Ao Haqioga-rrsuoi pauru KoMIIeTeHTrrocreü.

Brlrcqeni y HaBqíuIbHuü nlarr Azcqnnrtirrpl po3KpplBalorr cyrrrictb aKTyaIIbHI{x 3a cTaHoM Ha
croroArrirurriü.qerrr cyqacHlax npo6leu Arg xxicrroi niArorosxu (laxinuin o6lironoro HanpíMy.

flocnilongicrs sunqeHH, ALIcIII4nliu, nnall i rpa$ix HaBqaJIbHoro npouecyo uepedx i o6cxr
HopMaTLIBHux Ta nu6ipr<onux Allcqnnjlirr siauoniAaloTb cTpyKTypHo-noriqniü cxeui ni4roronxu
cry4eHrin ga cneqianrnicno <O6rrir i onoAarryBaHHfl) ü noxnuraui cnppIíTI,I sa6esueqeHulo
siAnonilHocri o.rixynauux ilporpaMHlnx pe3ynbraris Han.{aHH,3anHTaM IIoTeHIIiüHux po6oro,qanqin.



O|III uepeÁíaqae voNnnnicrr cneqianisallii sao6ynavin nuIqoi ocsir}r is (|axonr.ru 3HaHHíM
irroseN,íHl,Ix MoB (aHrliücsra, yropclra) niAnoniArro Ao notpe6 erconouixn periouy, 3oKpeMa,
BpaxoBy€ ni4tprEury nonHoqiHnoro aKa,qeMiqHoro ü xurrenoro cepeAoBI{II{a B paMKíx pe(|oprrau
AelleHTpafiisallii - ÓopruryBaHH, o6'e4uarrux repuropialrHi rpoMaA, TpancKopAonnoro
cuinpo6irrrllllTBa, uixHapo4ullx cTaHAaptin nporpeciürroi niAroronxn ü ocniru Tolqo.

Kolexrun xa$egpn aKTLIBHo cninnpaqroe s nponiAuuMpl Qaxinqxuu y rarrysi o6liry i
oIIoAaTKyBaHHg, J'ng, BAocKoHaneHH, HayKoBo-MeToALIqHoro ga6esueqenHs HaBqaIEHoro [poqecy
IuJIíxoM BPaxyBaHH' BI{Mor, AyMKI{ Ü iurepecin ltaÜ6ytHix po6oroÁarqin, uiABIlu1errrfi cBoro
npoQeciürroro pinHx, Hayxonoi xnzuri$irtaqii ra neAaroriqgoT uaücrepHocri.

PeqeHsosana ocnirrrlo-npo$eciürra npofpaMa Mae Heo6xiarri crpyrrypai m sr\,íictonui
cua4oni, ui4o6paxae cyuacni BLIMorIa Ao Bl,InycKnuxin - rvrafi6ytrrix (|axinqiu cneqianruocti 07l
<O6nir i ouogarxyBanHr)) rarrysi 3HaHb 07 <YupauiHus ra a4uiHicrpyBaHHí), 3araJIoM uoxe 6yru
peKoMeHAoBaHa AJIí npaKTLIqHoro BI,íKopI{cTaHH, Ta BnpoBaAxeHH.í y HaBqíulbHnfi npoqec.

OrcaHa IIEPIII
$s# üffi§i \'-;
§ttI W"1;rí
wN ö*}



Tradewelt Korl6tolt Felel6ss6gri T6rsasrig
Beregd6da, Attila utca, 35.

tel.:+380 97 100 55 98

email:

TsOB <Tpnfi1nenr>
c. fiufiaa, nyr. Arrinr, Jllb 35.

tel.: +380 97 100 55 98

email:

Jf<iclttb, flonifu iotb, nortiprd Unru I

PEqEH3rfl
na oceiruro-npoQeciftny nporparuy <<O6.nir i onoAarKyBaHHD) neprroro (6arca.nanpcrroro) pinnn

cneqia.nrnocri 071 <<O6.nir i ono4arrcyrarr{fl> ranyti 3Harrb 07 <<Ynpaaninnr r:a
agnliuicrpyBaunr>, nhrorosreny rcaeegporo o6;riry i ayaury 3arapuarcbrcoro yropcbmoro

incrrryry irvr. (Depeuqa Paroqi II

Katfeaporo o6iriry i ay.uury 6yno upegcraBneHo o'csiTHro-npoQecifiny rporpaMy <O6nix i
oroAarK)rBaHHr)) repmoro (6arananpcrxoro) pieHr cneqialssocri 071 <O6lix i ono.uarxysaHHf,D
ranysi 3HaHb 07 <Ynpauinnr ra agrvriuicrpyBaHHfl)), ulo 3yMoBnroe :a6egne.reHHs ipopnaynanru
BucoKoro pinrx xaAponoi niAroroarn i4 r[axonoro po3Br.rrrry sgo6ynavin ocsiTr,r y uafi6ynrifi
npo$ecifinifi lisnsHocri.

Ha crororuiruurorvry etaui, B yMoBax posBr,rrr(y rpaHcKoproHHr,rx ni4nocuH, BKpaft neo6xilHoro
crae nilroroBxa Bl,IcoKoKBarlitfixorannx npaqiaHurin, .sxi B noAanbruoMy Moxyrb crrpr.rflTrr po3BxrKy
rlAr[prleMcrB, Ha f,KoMy croroAniruui cry4eurn Bysy (uaft6yrni npaqirur.rxn) orpr,rMyBarr,rMyrl po6ory.

Ocniruro-npoSecifina rporpaMa <O6nir i onogamryBaHHr) reprrroro (6arananpcrxoro) pinnx
cneqialrnocri 071 <O6nir i onolarryBaHHr) ralysi sHaHb 07 <ynpandnns ra aluinicrpyBanrrfl)
poapo6neHa ra@aporc o6liry i aygtrry 3axapnarcrKoro yropcbKoro incruryry irra. @epenqa Paroui II
3a pe3ynbrarauu cnilrnoro KoHcyJIbryBaHH, si crefiKxoJrlepaMrr, qxi Marorb norpe6y y ni4roronqi
Br{coKoKBaJrii[ixoranux Qaxinqie qiei cnedanrnocri.

flncqunnina <Byxranrepcrrurfi rpaKrr,rKyM) rroBr.rHHa niAnosiAaru cnequsiui perionalrnoro
pHHKy npaqi, roBHHHa y repuy qepry 6asynarucx Ha Br,rBrreHni norpe6 Nricqesoro po6oro4anqx,
ocrinrxu B AaHoMy perioni 6isHec rrorrrxproerbc.r He rilrxn Ha reprrropirc Yrpainu, a Mae uixnapo.que
po3raJyxenru. Micqenrfi paHorc npaqi norpe6ye t[axinqin, sxi nonoqirorr inoseMHuMr,r MoBaMr, He
rilrrn po3MoBHoIo, ane i 4irouoro inoseMHoro MoBoro Ha Br,rcoKorr,ry pinni, 6axano, ua pinHi piauol
MOBI,I.

PeqeHaosana ocnirnro-npo$eciftHa rrporpaMa eiAnoni.uae Craruapry BHrrIoi' oceiru yrcpainra:

ueprunfi (6arananpctxnft) pinenr, rany3b 3HaHb 07 - Ynpauinnf, ra aluinicrpyBaHHfl, cneqialrnicrn
071 - O6nir i ouoAarryBaHHr, sarBepAxeHoMy HaxasoM MinicrepcrBa ocsiTr.r i nayrn yrpainr,r
19.11.2018 Ne 1260; rraae neo6xiani crpyrrypni ra svricronni cua,uoni, gosnonxe c$oprraynarn neo6xilni
$axoni Ta 3araJrbHi rcorr,rnerenuii fi riao6pomae cJ racni srl{orn 4o s4o65ruaqis ocniTr,r - uaft6yruix
Qaxinqis cueuialurocri 071 <O6aix i onogarrcysaHHq) ranysi 3HaHE 07 <Ynpanninur ra
a4rrrinicrpyraHHrD, Moxe 6ytn peroMeHroBaHa An-f, npaKTlrrrHoro BlrKopracraHtr Ta B[poBaAxe HHa y
HaBqaJrbHlrft npouec.
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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму "Облік і оподаткування", 

іа спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" 
першого (бакалаврського) рівня вищої освітиРецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 071 Облік і оподаткування, що забезпечує реалізацію підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, розроблена співробітниками ЗУІ за результатами спільного консультування зі стейкхолдерами.В освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із видів і завдань навчання, які розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців. Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг обов'язкових дисциплін відповідають Структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам стейкхолдерів.Вимоги до змісту, оновлення, реалізації компетентністного підходу ОПП і створенню умов для усебічного розвитку особистості в цілому передбачені.В результаті освоєння ОПП будуть сформовані загальнокультурні, загальнопрофесійні і професійні компетенції, які сприятимуть розвитку практичних навичок майбутніх професіоналів і формуванню усебічно розвиненій особистості, здатній самостійно вирішувати професійні завдання.До безперечних переваг освітньо-професійної програми слід віднести розширену компоненту професійної підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю, яка передбачає впровадження дисципліни „Професійні стандарти діяльності бухгалтера та аудитора". Кадрове забезпечення ОПП відповідає профілю дисциплін, що викладаються, до викладання залучені особи з досвідом практичної роботи у даній галузі.Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів у Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці II відповідає сучасному рівню розвитку науки та практики освітньої діяльнос і і. що дозволяє рекомендувати до використання цієї програми для підготовки здобувачів вищої осві ти на першому (бакалаврському) рівні за спеціальністю 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління і адміністрування.
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