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

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
спеціальності 071 Облік і оподаткування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 
у Малинському фаховому коледжі

Трансформаційні зміни в економіці України зумовлюють 
зростання впливу освіти на підвищення якості трудових ресурсів 
та їх здатність вчасно адаптуватись до нових ринкових вимог. 
Саме тому розвиток освіти та її вдосконалення є важливою 
передумовою подолання негативних кризових ситуацій 
в економіці і суспільстві в цілому. Основним завданням 
навчальних закладів є підготовка кваліфікованих фахівців 
з високим інтелектуальним потенціалом, розвинутими фаховими 
компетенціями, здатними до самореалізації та розвитку. 
Випускники матимуть бажання і невпинну рішучість 
упроваджувати нові методи та форми ведення бухгалтерського 
обліку й оподаткування, їх реформування та удосконалення.

Освітньо-професійна програма, що реалізується у 
Малинському фаховому коледжі зі спеціальності 071 Облік і 
оподаткування, розроблена з урахуванням вимог ринку праці та 
дозволяє забезпечити якісну фахову теоретичну та практичну 
підготовку фахового молодшого бакалавра на належному рівні. 
Програма складена в логічній послідовності вивчення дисциплін, 
раціонально поєднані теоретичне і практичне навчання. У ній 
визначені: загальна інформація, мета, характеристика освітньо- 
професійної програми, придатність випускників до 
працевлаштування та подальшого навчання, викладання та 
оцінювання, програмні компетентності, які формуються в процесі 
навчання, ресурсне забезпечення реалізації програми.

Компоненти освітньо-професійної програми є обов'язкові та 
вибіркові, які покликані формувати загальні та спеціальні 
компетентності у відповідності до запропонованої програми.



Спеціальні компетентності носять практичний характер і 
необхідні у професійній діяльності майбутніх фахівців.

обов'язкових та вибіркових компонент відповідають структурно- 
логічній схемі підготовки фахового молодшого бакалавра зі 
спеціальності 071 Облік і оподаткування і покликані сприяти 
забезпеченню відповідності програмних результатів навчання.

Позитивним є наявність передбачених освітньою програмою 
дисциплін, які дають можливість поглибити знання обліку за 
допомогою сучасних інформаційних технологій, податкового 
обліку, що сприяє конкурентоспроможності випускників.

Щоб розширити вибіркові компоненти ОПП, рекомендую 
включити таку компетентність як здатність раціонально 
організовувати облік на підприємстві, розробляти облікову 
політику. Також для здатності правильного процесу планування, 
організації, мотивації та контролю з метою досягнення 
координації людських, фінансових, природних і технологічних 
ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань 
пропоную ввести у вибірковий компонент «Основи менеджменту»

Вважаю, що освітньо-професійну програму доцільно 
рекомендувати до використання при підготовці студентів 
спеціальності 071 Облік і оподаткування (ОПП «Бухгалтерський 
облік») галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Послідовність вивчення дисциплін, перелік та обсяг
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