


























1 
РЕЦЕНЗIЯ 

на освiтньо-наукову програму пiдготовки докторiв фiлософii 

з галузi знань 07 "Управлiння i адмiнiстрування" 

за спецiальнiстю 071 "Облiк i оподаткування" 

у Львiвському нацiональному унiверситетi iменi Iвана Франка 

Запорукою успiху у пiдготовцi кадрiв вищоi" квалiфiкацii" в Украi"нi е сучаснi та 

яюсю програми шдготовки фахiвцiв з галуз1 знань 07 «Управлiння та 

адмiнiстрування», зокрема за спецiальнiстю 071 "Облiк i оподаткування". 3 огляду 

на це, значний iнтерес становить подана для рецензування освпньо-наукова 

програма iз iдентичною до спецiальностi назвою, за якою здiйснюють пiдготовку 

докторiв фiлософii" на економiчному факультетi у Львiвському нацiональному 

унiверситетi iменi Iвана Франка. 

Послiдовнiсть передбачених програмою "Облiк i оподаткування" осв�тн�х 

компонент, як i i"хнiй обсяг в частинi нормативних дисциплiн i дисциплiн вшьного 

вибору аспiранта, а також у цiлому графiк навчального процесу вiдповiдають вимогам 

пiдготовки фахiвцiв за третiм рiвнем вищоi" освiти. Рецензована програма мае 

комплексний характер i структурно мiстить складовi професiйноi" теоретичноi" 

пiдготовки, науково-дослiдноi" роботи та пiдготовки та захисту дисертацii", передбачае 

проходження педагогiчноi" практики. Тому за пiдсумками навчання доктор фiлософi"i 

зможе успiшно набути компетентностi розв 'язувати комплекснi проблеми в галуз1 

професiйноi" та дослiдницько-iнновацiйноi" дiяльностi, що передбачае глибоке 

переосмислення наявних i створення нових цiлiсних знань та професiйноi" практики. 

Вважаемо за доцiльне акцентувати на тому, що програма передбачае можливiсть 

формування iндивiдуальноi" освiтньоi" траекторii" здобувачiв освiтньо-наукового ступеня 

доктора фiлософii" з "облiку i оподаткування", а пропонованi освiтнi компоненти, 

зокрема дисципшни вшьного вибору, забезпечують 
. . . 

В1ДПОВ1ДН1СТЬ програмних 

результатiв потребам у фахiвцях iз вiдповiдними компетентностями у закладах вищоi" 

освiти, наукових установах, фiнансових органах, державних iнституцiях. 




	ГУСУЛО
	Договір про співпрацю Головне управління статистики у Львівській області 1 ст_.pdf
	Договір про співпрацю Головне управління статистики у Львівській області 2 ст_.pdf

	УЗахАуд
	Договір про співпрацю УкрЗахідАудит 1 ст.pdf
	Договір про співпрацю УкрЗахідАудит 2 ст.pdf

	ЛТЕУ
	Договір про співпрацю ЛТЕУ 1 ст.pdf
	Договір про співпрацю ЛТЕУ 2 ст.pdf

	POLITEXNIKA
	p1.pdf
	p2.pdf

	LISOTEX
	Д1.pdf
	Д2.pdf

	Rec 3
	Rec 2
	Rec 2_1.pdf
	Rec 2_2.pdf

	Rec 1
	Rec 1_1
	Rec 1_2




