
Рецензія-відгук
на освітньо-професійну програму «Бухгалтерський облік» 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 071 Облік і оподаткування 
у Малинському фаховому коледжі

Освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік», представлена Малинським 
фаховим коледжем, розроблена відповідно до вимог Стандарту фахової передвищої освіти 
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітньо-професійного ступеня «фаховий 
молодший бакалавр», що затверджений наказом Міністерства освіти і науки України.

Рецензована освітньо-професійна програма за спеціальністю 071 Облік і 
оподаткування в повній мірі враховує вимоги Стандарту фахової передвищої освіти для 
підготовки фахового молодшого бакалавра дозволяє забезпечити підготовку фахівців, 
здатних вирішувати будь-які проблеми у сфері обліку та аналізу, оподаткуванні, контролю 
та аудиту, та можуть працювати на різних підприємствах, організаціях та установах.

Для успішної підготовки фахівців з бухгалтерського обліку, розроблена програма 
спрямована на засвоєння таких професійних компетентностей: здатність організовувати 
обліковий процес; здатність формувати фінансову звітність за національними стандартами 
бухгалтерського обліку, оприлюднювати і використовувати відповідну інформацію для 
прийняття управлінських рішень; застосування основних положень податкового 
законодавства та володіння практичними навичками щодо методики розрахунків податків, 
складання відповідної податкової звітності; здатність до аналізу та оцінювання 
фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності; здатність 
формулювати завдання, розробляти методики, впроваджувати сучасні методи 
фінансового, управлінського обліку і оподаткування у відповідності до виробничих цілей 
підприємства.

В зазначеній ОПП прийнятий перелік та обсяг обов’язкових та вибіркових 
дисциплін відповідають вимогам підготовки здобувачів освіти за спеціальністю «Облік і 
оподаткування» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів 
навчання запитам роботодавців підприємств різних галузей.

Важливою перевагою ОПП є доповнення та розширення блоку вибіркової 
компоненти для забезпечення вільного вибору підготовки здобувачів освіти. Однак, 
зважаючи на вищезазначену програму, рекомендую збільшити кількість годин на 
практичну підготовку з інформаційних систем і технологій в обліку. Також вважаю, що 
навчальна практика з контролю і ревізії при підготовці фахівців з бухгалтерського обліку 
в сучасних умовах не є актуальною.

Запропонована освітньо-професійна програма «Бухгалтерський облік» для 
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» спеціальності 071 Облік і 
оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування відповідає кваліфікаційним 
вимогам до фахівця та дозволяє забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку і може
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бути рекомендованою для практичного застосування.
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