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1. Обґрунтування необхідності створення візії спеціальності. 

 

Візія спеціальності – це ідея, логічна конструкція образу бажаного 

майбутнього. Створення візії – це позитивна напруга, яка створює і розвиває, 

дає наснагу на здійснення переходу від сучасних реалій нереформованого і 

неефективного навчання фахівців до професійного навчання, для якого 

характерні інноваційний розвиток, ефективність та прозорість, високий рівень 

економічного добробуту, соціальна справедливість на основі задоволення 

потреб майбутніх спеціалістів, роботодавців, територіальних громад і держави. 

Кафедра є одним з провідних центрів із підготовки фахівців першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівня за спеціальністю 071 – 

Облік і оподаткування галузі знань 07 ‒ Управління та адміністрування. 

Підготовка цих фахівців має свої давні традиції у Поліському національному 

університеті, які зародилися ще в 70-х роках ХІХ ст. у Житомирському 

сільськогосподарському інституті. Ці традиції знайшли свій подальший 

творчий розвиток у науковій та освітній діяльності наступних поколінь учених 

та викладачів Університету. 

Важливим університетським осередком із підготовки фахівців з обліку, 

оподаткування, аудиту, економічного аналізу для різних видів економічної 

діяльності, форм власності та господарювання стала заснована 1970 р. у 

структурі Житомирського сільськогосподарського інституту кафедра 

бухгалтерського обліку (сучасна назва – з 2014 р.), на якій упродовж наступних 

десятиліть сформувались наукові школи за спеціальностями та освітньо-

професійними програмами. Тривала плідна освітня та наукова діяльність 

кафедри обумовлена значенням фахівців з обліку, оподаткування, аудиту, 

економічної аналітики, а також постійно зростаючою потребою суспільства у їх 

підготовці для бізнесу і бюджетної сфери національної економіки. 

Актуальним завданням сьогодні є поєднання здобутків і кращих традицій, 

які колектив кафедри акумулював упродовж 50-літнього періоду своєї 

діяльності, із передовим національним і світовим досвідом та вироблення нової 

моделі професійної освіти, міждисциплінарної в своїй основі, яка повинна 

сполучити підготовку сучасного бухгалтера, податківця, аудитора, 

економічного аналітика, оцінщика, які формують мову бізнесу та управлінця 

сучасною системою суб’єктів господарювання національної економіки України, 

здатних забезпечити їх роботу упродовж всього їх «життєвого циклу», 

адаптуватися до вимог сучасного інформаційного простору. 

Запропонована візія розвитку першого (бакалаврського) рівня за 
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адміністрування ґрунтується на основних положеннях Закону України «Про 

вищу освіту», Статуті і візії Університету та вимог стейкхолдерів. 

Візія побудована з урахуванням кардинальних змін, що відбуваються в 

економічному та інформаційному середовищі та мають визначальний вплив на 

розвиток національної економіки суспільства в цілому, та процеси в освітній та 

науковій сферах зокрема. Нове бачення ролі першого (бакалаврського) рівня за 
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адміністрування у системі професійної підготовки фахівців з обліку, 

оподаткування, аудиту, економічної аналітики відображає еволюцію розвитку 

спеціальності, поглядів на місце та значення її у суспільстві. У зв’язку з цим 

перед нами постають нові виклики, які вимагають теоретичного осмислення та 

вироблення нових підходів до навчально-методичної та наукової діяльності. 

 

2. Пріоритетними напрямами роботи візії на сучасному етапі слід 

визначити наступні: 

 – модернізація підходів до укладання освітньо-професійних програм та 

постійне приведення їх до інноваційних національних і міжнародних практик з 

врахуванням вимог сучасного законодавства України в сфері економічних 

відносин, освіти, науки та вимог стейкхолдерів. 

 – розроблення нової моделі підготовки фахівців з обліку, оподаткування, 

аудиту, економічної аналітики, яка інтегруватиме викладання дисциплін 

навчального плану із сучасними інформаційними технологіями, враховуючи 

міждисциплінарний характер компетентностей майбутніх спеціалістів; 

– реалізація комплексу заходів щодо створення нових освітньо-

професійних програм підготовки фахівців з компотентностями сучасних 

бухгалтерів, податківців, аудиторів, економічних аналітиків, оцінщиків, 

ревізорів, працівників внутрішнього аудиту, митної справи, 

зовнішньоекономічної діяльності для суб’єктів господарювання різних видів 

економічної діяльності і форм власності, бюджетних і банківських установ; 

 – формування нового типу випускника, здатного відповідати викликам 

інформаційного суспільства цифрової економіки та вимогам ринку праці, 

застосовувати набуті під час навчання теоретичні знання та практичні навички 

у сфері своєї подальшої професійної діяльності; 

 – врахування потреб ринку праці при провадженні освітньої діяльності, 

що включатиме моніторинг ринку праці, розвиток зв’язків з суб’єктами 

господарювання, що є потенційними працедавцями, використання їх ресурсів 

для забезпечення освітнього процесу, зокрема, поглиблення співробітництва 

кафедри з стейкхолдерами з метою вдосконалення практичної підготовки 

студентів та розширення баз практики; 

– реалізація спільних навчальних і наукових проектів з національними та 

іноземними закладами вищої освіти в сфері підготовки сучасних бухгалтерів, 

податківців, аудиторів, економічних аналітиків, оцінщиків, ревізорів, 

працівників внутрішнього аудиту, митної справи, зовнішньоекономічної 

діяльності, що сприятиме підвищенню мобільності студентів, стажуванню та 



обміну досвідом викладачів, їх участі у двосторонніх та багатосторонніх 

наукових й освітніх проектах, конференціях; 

– розвиток інформаційних ресурсів кафедри, розширення змістового 

наповнення кафедрального сайту, створеного у структурі університетського 

веб-порталу та комп’ютеризованих програм навчання студентів. 

  

3. Основні механізми реалізації візії 

3.1. Компетентний розвиток фахівців спеціальності  

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти. 

Компетентностні вимоги до фахівців в сфері підготовки сучасних 

бухгалтерів, податківців, аудиторів, економічних аналітиків, оцінщиків, 

ревізорів, працівників внутрішнього аудиту, митної справи, 

зовнішньоекономічної діяльності характеризуються комплексним і 

універсальним характером знань з економіки, права, фінансового і 

управлінського обліку, статистики, податкових розрахунків, аудиту, фінансів, 

управління в структурах бізнесу і державних установах, експортно-імпортних 

операцій, страхування, банківської справи, діяльності бюджетних установ та 

інших економічних структур національної економіки і потребують 

впровадження в навчальний процес різноманітних освітніх програм на основі 

спеціальності «Облік і оподаткування» і міждисциплінарного характеру. 

З огляду на це, візія спеціальності буде здійснюватися в напрямі 

створення декількох освітньо-професійних програм, зокрема: «Облік, 

оподаткування, аудит та митна справа», «Облік, оподаткування, економічна 

аналітика та аудит», «Облік, оподаткування та правове забезпечення бізнесу» та 

«Облік, оподаткування, економічна аналітика та правове забезпечення бізнесу». 

 

3.2. Формування контингенту студентів  

Задля оптимального формування контингенту студентів спеціальності за 

освітньо-професійними програмами кафедри слід зосередити зусилля на 

збільшення обсягів прийому на навчання з урахуванням потреб ринку та 

демографічної ситуації на основі прогнозу та моніторингу, посилення 

індивідуалізації агітаційної та профорієнтаційної роботи, розвитку 

стратегічного партнерства кафедри із загальноосвітніми закладами, провідними 

підприємствами та організаціями, соціальними і громадськими структурами, 

територіальними громадами. Необхідно здійснювати постійний моніторинг 

ринку з метою підготовки фахівців із урахуванням потреб споживачів наукових 

та освітніх послуг спеціальності.  

Забезпечити розширення зв’язків з громадськістю через засоби масової 

інформації, проведенні відкритих заходів та рекламної діяльності кафедри, 

участі у виставкових заходах територіального характеру. Серед пріоритетів – 



налагодження довготривалої міжсекторної взаємодії між кафедрою і 

стейкхолдерами зацікавленими в розвитку спеціальності.  

Кафедрою здійснюється аналітично-прогностична діяльність щодо 

визначення впливу демографічної соціально-економічної ситуації, 

інфраструктури виробничої та невиробничої сфери на розвиток спеціальності 

та її освітньо-професійних програм шляхом:  

 узгодження освітніх програм з бізнесом та налагодження взаємодії з 

випускниками спеціальності, щодо популяризації освітньо-професійних 

програм і одержаних компотентностей у сфері обліку, статистики, податкових 

розрахунків, аудиту, фінансів, управління в структурах бізнесу і державних 

установах, експортно-імпортних операцій, страхування, банківської справи, 

діяльності бюджетних установ для потреб розвитку національної економіки;  

 проведення профорієнтаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів;  

 здійснення агітаційної роботи в територіальних громадах через 

студентів та випускників минулих років;  

 розробки інтегрованих освітньо-професійних програм орієнтованих на 

національний і європейський ринок праці; 

 широкого впровадження дуального навчання та більш тісної взаємодія 

із роботодавцями. 

 

3.3. Навчальний процес  

Головним завданнями кафедри є забезпечення високого рівня викладання 

навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів та магістрів за спеціальністю 

«Облік і оподаткування», вдосконалення та модернізація освітньо-професійних 

програм «Облік і оподаткування», «Облік, оподаткування, аудит та митна 

справа», «Облік, оподаткування, економічна аналітика та аудит», «Облік, 

оподаткування та правове забезпечення бізнесу» та «Облік, оподаткування, 

економічна аналітика та правове забезпечення бізнесу» 

В розвиток цього завдання необхідно забезпечити право студентів на 

збільшення обсягу вільного вибору навчальних дисциплін до 50-75 % та 

формування кластеру дуальної освіти за спеціальністю за участі суб’єктів 

господарювання бізнесу, бюджетних і банківських установ, громадських 

організацій та законодавчих і виконавчих органів влади на місцевого і 

державному рівні (ОТГ та структурні підрозділі міністерств і відомств). 

З огляду на реорганізаційні зміни у структурі економічного механізму 

господарювання національної економіки і територіальній децентралізації  

нагальними є заходи з оновлення змістового наповнення та методики 

викладання курсів, які читаються кафедрою студентам спеціальності «Облік і 

оподаткування» для формування компетентностей з обліку, статистики, 

податкових розрахунків, аудиту, фінансів, управління в структурах бізнесу і 

державних установах, експортно-імпортних операцій, страхування, банківської 

справи, діяльності бюджетних установ. Ці дисципліни традиційно посідали і 

продовжуватимуть посідати важливе місце у професійній підготовці фахівців з 

обліку і оподаткування, оскільки дають фундаментальні знання з нормативної 



бази та методів фахового дослідження, знайомлять з організацією 

бухгалтерської, податкової, аудиторської службами, складом та інформаційним 

потенціалом цих сфер для управління з метою їх найширшого використання в 

управлінській діяльності. 

Водночас не менш важливим завданням кафедри є продовження 

підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування», що у сучасних умовах їх завдань і ролі в національній 

економіці та передбачати розвиток спеціальності  через відкриття нових 

освітньо-професійних програм «Облік, оподаткування, аудит та митна справа», 

«Облік, оподаткування, економічна аналітика та аудит», «Облік, оподаткування 

та правове забезпечення бізнесу» та «Облік, оподаткування, економічна 

аналітика та правове забезпечення бізнесу». 

Особливо актуальним сьогодні видається об’єднання зусиль всього 

колективу кафедри для підготовки нового покоління навчальних матеріалів з 

питань надання компетентностей з обліку, статистики, податкових розрахунків, 

аудиту, фінансів, управління в структурах бізнесу і державних установах, 

експортно-імпортних операцій, страхування, банківської справи, діяльності 

бюджетних установ, навчально-методичне забезпечення всіх дисциплін, які 

викладаються на кафедрі. Слід відзначити, що активну роботу у цьому напрямі 

кафедра здійснювала у різні періоди своєї діяльності, зокрема, позитивну 

оцінку та широке застосування у навчальному процесі вищих закладах освіти 

України здобули підручники і навчальні посібники з фінансового і 

управлінського обліку, фінансового аналізу, облікового процесу в митній 

справі, а поточна робота з формування матеріалів до навчальних дисциплін 

забезпечує професійний рівень знань з обліку, оподаткування, аудиту і 

експортно-імпортних операцій. 

Важливу роль у процесі інтеграції навчальних програм та діяльності 

кафедри в європейський освітній простір має відіграти розробка та викладання 

студентам спеціальності «Облік і оподаткування» англомовних тем і курсів, 

зокрема із облікового процесу і оподаткування в окремих зарубіжних країнах та 

застосування міжнародних стандартів в практиці підприємств національної 

економіки. 

Прагматичний підхід до підготовки фахівців з обліку і оподаткування 

актуалізує орієнтованість навчальних програм на потреби сучасного ринку 

праці, який включає не лише бізнесові структури за видами економічної 

діяльності, але і підприємства державного сектору економіки, фінансов-

кредитні установи та громадські організації. Домінантою сучасних підходів має 

стати впровадження в освітню діяльність інноваційних складових професійної 

підготовки фахівців з обліку і оподаткування, розвиток у студентів 

аналітичного мислення та здібностей критичної інтерпретації нормативної бази 

та інформаційних ресурсів створених в процесі  фінансового і управлінського 

обліку, аудиту, оподаткування та економічної аналітики, широке застосування 

сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі. 

Одним з напрямів підвищення кваліфікації кадрового складу кафедри  є 

проходження короткотермінового стажування в українських та іноземних 



університетах і наукових установах згідно угод, укладених між Поліським  

національним університетом та відповідними інституціями. Потенційно 

важливим є розширення кола професійних контактів кафедри з аналогічними 

кафедрами університетів України та зарубіжних країн. 

В освітньо-професійній  програмі із підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування має бути врахований міждисциплінарний характер професійних 

компетентностей, необхідність оволодіння методами економічної науки,  

спеціальних фахових дисциплін та розвитку системи державного управління, 

сучасних процесів управління в структурах бізнесу, оволодіння новітніми 

технологіями господарської діяльності, мовна компетенція, відкритість до 

міжнародного та міждисциплінарного співробітництва. 

Основою одержання фахівцями з обліку і оподаткування якісних знань є 

процес оцінювання здобутих ними компетенцій при вивченні компонентів 

навчального плану. При оцінюванні знань застосовується наступний підхід:  

 кожен компонент навчального плану подається за окремими модулями, 

які складаються з відповідної кількості тем; 

 кожна тема компоненту навчального плану відповідно до силабусу має 

мінімальний і максимальний розподіл балів в системі контрольних заходів. 

Мінімальний розподіл балів дозволяє студенту в процесі поточного контролю 

одержати 60 балів, а максимальний 100 балів. Поточний контроль здійснюється 

у процесі первинної перевірки знань і наступних перевірок за умови, що 

студент обов’язково повинен одержати за кожною темою мінімальну кількість 

балі; 

 підсумковий контроль знань здійснюється тільки за бажанням 

студентів і дозволяє одержати додаткові бали до результатів поточного 

контролю за темами, які були відпрацьовані в процесі поточного контролю і не 

одержали максимальної величини балів. Загальна сума балів у процесі 

підсумкового контролю може бути в межах 40 балів.   

 

3.4. Наукова робота та міжнародні зв’язки 

Наукові дослідження у галузі за напрямами фінансовий і управлінський 

облік, оподаткування, аудит традиційно посідали одне з ключових місць у 

діяльності кафедри упродовж всього періоду її існування. 

Наукові дослідження викладачів за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» здійснюються на кафедрі за участі студентів в наукових 

гуртках за наступними темами: 

 «Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління 

економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства» (номер 

державної реєстрації 0114U002192) 

 «Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення 

оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі 

формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в 

умовах функціонування об’єднаних територіальних громад» (номер державної 

реєстрації 0118U100557) 



 «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю  і 

оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на 

залученні  інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим 

ступенем доданої вартості» (номер державної реєстрації 0118U100564) 

 «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і 

оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових 

інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і 

механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади» (номер 

державної реєстрації 0118U100585) 

Перспективними темами наукових досліджень, проект яких 

розробляється на кафедрі на майбутнє в контексті підготовки фахівців з обліку і 

оподаткування у відповідності до вимог актуальних проблем розвитку 

суспільства, будуть питання обґрунтування місця системи обліку, аудиту, 

оподаткування, економічної аналітики в попередженні тіньової економіки, 

захисту активів власників, формування і розподілу доданої вартості між 

учасниками бізнесу, гармонізації інформаційної бази різних видів обліку, 

цільового забезпечення користувачів інформаційними ресурсами для прийняття 

ефективних управлінських рішень та організації облікового процесу 

сільськогосподарських кооперативах без мети створення прибутку, сільських 

територіальних громад. В системі облікового процесу формування і 

використання бюджетних коштів основним напрямом наукових досліджень 

кафедри буде обґрунтування і відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку даних пов’язаних з виконанням бюджетних програм та організації 

бухгалтерської служби і внутрішнього аудиту територіальних громад. 

Співробітники кафедри є членами спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертацій в Державному університеті «Житомирська політехніка» та 

Національній академії статистики, обліку та аудиту. 

Активна співпраця здійснюється з Регіональними органами Державної 

податкової служби України, Державної аудиторської служби України, 

Житомирською облдержадміністрацією. Водночас актуальним є поглиблення 

наукових контактів та реалізація спільних едиційних проектів 

міжуніверситетського значення. 

Виходячи з того, що домінантою сучасного освітнього процесу є 

навчання через дослідження, перспективним є залучення до проведення 

комплексних наукових досліджень всього професорсько-викладацького складу 

кафедри, аспірантів, а також студентів магістратури і бакалаврату. Передусім 

це стосується об’єднання зусиль всього колективу навколо наявних та 

перспективних наукових тем. 

Ще одним важливим напрямком наукової діяльності є організація 

наукових конференцій та семінарів з метою презентації результатів наукових 

досліджень та обміну досвідом. Кафедра проводить щорічні підсумкові наукові 

читання, присвячені актуальним проблемам розвитку науки і освіти з питань 

спеціальності за участі  викладачів і студентів. Однак сьогодні нагальною є 

потреба в організації заходів з міжнародною участю, вихід на якісно новий 
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рівень співробітництва з українськими й зарубіжними колегами та науковими 

інституціями. 

Міжнародна діяльність кафедри направлена на розвиток спеціальності 

має виходити з того, що її наукова робота це складова стратегічних завдань 

Університету щодо забезпечення його рівноправного входження до світового та 

європейського освітнього простору. У зв’язку з цим особливої актуальності 

набуває участь колективу кафедри у міжнародних наукових та освітніх 

програмах (зокрема, Еразмус+), підготовка проектів до міжнародних конкурсів 

на отримання грантів, а студентів в програмах академічної мобільності. З 

метою сприяння інтеграції діяльності кафедри до світової спільноти 

передбачається розширення членства колективу викладачів і студентів 

спеціальності у міжнародних фахових громадських організаціях. 

Одним з важливих напрямів наукової діяльності є реалізація спільних 

дослідницьких і видавничих проектів із національними та іноземними 

інституціями і організаціями. 

Результати наукових досліджень кафедри повинні знайти відображення у 

підготовці до видання індивідуальних та колективних монографій, наукових 

статтях у провідних фахових журналах України, а також зарубіжних виданнях, 

внесених до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science). 

Передбачається також їх широке використання у навчальному процесі. 

Кафедра забезпечує і буде в подальшому сприяти активній участі 

студентів спеціальності у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових 

робіт. 

 

3.5. Виховна робота 

Колектив кафедри перебуває у постійному творчому діалозі зі 

студентами, докладає всіх зусиль для організації нових форм культурно-

освітніх заходів з метою поширення у студентському середовищі 

загальноєвропейських демократичних цінностей, розуміння ролі обліку, 

статистики, податкових розрахунків, аудиту, фінансів, управління в структурах 

бізнесу і державних установах, експортно-імпортних операцій, страхування, 

банківської справи, діяльності бюджетних установ в національні економіці, 

збереженні та плеканні національних і державницьких традицій, формування у 

молоді почуття патріотизму. 

Особливим напрямом роботи із студентами спеціальності є виховання у 

них академічної доброчесності під час навчання і професійної роботи. Етика 

спілкування викладачів зі студентами передбачає цілковиту взаємоповагу, 

сприяння розвитку креативного мислення, підтримку творчої атмосфери на 

кафедрі та в освітньому процесі. Задля цього пропонується ширше залучати 

студентів до організації та проведення круглих столів, виставок, екскурсій. 

Для цього на кафедрі використовуються заходи відзначення професійних 

свят «День бухгалтера та аудитора», яке відзначається  в Україні 16 липня, 

«Міжнародний день бухгалтера», яке відзначається 10 листопада, «День 

податківця України» (2 липня), «День працівників статистики» (5 грудня) та 

«День кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту» (вересень 



місяць з дня заснування кафедри 1970 року). Поглиблена робота з 

випускниками, наповнення та підтримка інформаційної бази даних про 

випускників, залучення їх до реалізації спільних освітніх та наукових проектів. 

 

3.6. Забезпечення працевлаштування випускників  

Основними завданнями кафедри в сфері підготовки фахівців за 

спеціальністю мають стати:  

 збільшення кількості баз практики та підприємств-роботодавців, 

надання на договірній основі потенційним працедавцям інформаційних послуг 

з організації проходження практик і підбору необхідних фахівців з числа 

студентів і випускників; 

 збір, узагальнення, аналіз і надання студентам інформації про кадрові 

переваги і вимоги, що пред’являються до претендента конкретного робочого 

місця; 

 організація тимчасової зайнятості студентів спеціальності, збільшення 

кількість працевлаштованих випускників усіх форм навчання; 

 упровадження дієвих заходів профорієнтаційної та агітаційної роботи на 

базі аналізу прийому попередніх років; 

 проведення організаційних заходів (семінарів-тренінгів, ярмарків 

вакансій, днів кар'єри, презентацій підприємств і організацій працедавців 

тощо), що сприяють успішному працевлаштуванню студентів і випускників; 

 сприяння працевлаштуванню випускників шляхом якісного підбору та 

розширення баз практики, створення в межах спеціальності кластерної агенції 

за участі органів місцевої влади та самоврядування на рівні територіальних 

громад; 

 тісна співпраця з регіональними представниками Державного центру 

зайнятості;  

 розширення публікацій на сторінці кафедри інформації щодо 

можливості працевлаштування випускників; 

 розширення діапазону роботи з обдарованими дітьми (фахові та 

предметні олімпіади, конкурси наукових робіт, у тому числі за форматом МАН 

України, конкурси «Юний податківець») з метою залучення їх до навчання за 

спеціальністю. 

Завданням організації роботи з професійної орієнтації є формування умов 

для свідомого, мотивованого вибору професії майбутніми абітурієнтами, що 

передбачає спілкування зі школярами із залученням активістів студентського 

самоврядування, успішних студентів усіх курсів та викладачів, співпрацю з 

працедавцями та випускниками, а також участь кафедри в ефективних 

рекламних заходах. 

 

4. Основні умови успішної реалізації програми 

Основні умови успішного здійснення візії спеціальності полягають в 

ефективному використанні творчого потенціалу науково-педагогічних кадрів, 

які працюють на кафедрі; повнішому залученні викладачами кафедри світового 



досвіду наукової та навчально-методичної роботи; зацікавленості студентської 

спільноти в розвитку спеціальності і ролі професійної діяльності 

бухгалтерський, податкових, аудиторських і статистичних служб в 

національній економіці; активній участі стейкхолдерів в підготовці фахівців; 

всебічній підтримці ініціатив кафедри на рівні факультету та університету; 

достатньому бюджетному фінансуванні та залученні національних і зарубіжних 

грантів. 

 

 

 

Візія спеціальності підготовлена науково-педагогічними працівниками кафедри 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, стейкхолдерами і 

студентським самоврядуванням спеціальності «Облік і оподаткування» та 

затверджена на засіданні кафедри (протокол № 1 від 11 серпня 2020 року) 

 


