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РЕЦЕНЗIЯ
на освiтньо-професiйну програму

«Фiскальне та митне адмiнiстрування»
першого (бакалаврського) рiвня освiти за спецiальнiстю

072 «Фiнанси, банкiвська справа та страхування»
галузi знань 07 «Управлiння та адмiнiстрування»

Поступальний розвиток державного устрою Украi'ни передбача€ кардинальнi змiни у
дiяльностi фiскальних та митних opraHiB. Зокрема, вимоги часу потребують зменшення
податкового навантаження на платникiв для формування сприятливих умов розвитку
виробництва. надання преференцiй нацiональним товаровиробникам для виходу на
свiтовий ринок, посилення митного контролю щодо недопущення на внутрiшнiй ринок
недобросовiсних KOHKypeHTiBтощо, Для втiлення цих процесiв необхiдно забезпечити
якiсну пiдготовку здобувачiв вищоi' освiти в галузi управлiння та адмiнiстрування,
зокрема, фiскального та митного адмiнiстрування, що передбачено практикою дiяльностi
Львiвського торговельно-економiчного унiверситету.

Освiтньо-професiйна програма «Фiскальне та митне аДМIНIстрування» першого
(бакалаврського) рiвня освiти за спецiальнiстю 072 «Фiнанси, банкiвська справа та
страхування» нацiлена на формування загальних та фахових компетентностей, якi
покликанi генерувати у здобувачiв вищоi' освiти систему знань, YMiHbта практичних
навичок у сферi фiскального та митного адмiнiстрування.

Освiтньо-професiйна програма «Фiскальне та митне адмiнiстрування» розроблена
кафедрою фiнансiв, економiчноi' безпеки, банкiвськоi' справи та страхового бiзнесу
Львiвського торговельно-економiчного унiверситету. Вона репрезенту€ систему основних
характеристик освiти, серед яких: змiст навчального процесу, програмнi компетенцii' та
результати навчання, форми атестацii', органiзацiя навчального процесу. KpiM того,
профiль ОПП включа€ мету та характеристику програми, порядок викладання дисциплiн
та 'ix оцiнювання, кадрове, матерiально-технiчне, iнформацiйне та навчально-методичне
забезпечення викладання дисциплiн.

3 урахуванням вище зазначеного уважа€мо, що освiтньо-професiйну програму
«Фiскальне та митне адмiнiстрування» за спецiальнiстю 072 «Фiнанси, банкiвська справа
та страхування» доцiльно рекомендувати для пiдготовки здобувачiв першого
(бакалаврського) рiвня освiти з фiскального та митного адмiнiстрування,
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