
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спрямована на підготовку висококваліфікованих 
фахівців, здатних професійно на сучасному рівні розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування, що сприяє відтворенню інтелектуального потенціалу держави шляхом 
підготовки висококваліфікованих на національному та міжнародному ринках праці 
фахівців для органів державної влади та управління, підприємств усіх форм власності, 
включаючи авіаційну галузь. Дана освітньо-професійна програма розроблена відповідно 
до стандарту вищої освіти за спеціальністю «Облік і оподаткування» для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, введеного в дію з 19.11.2018 р. № 1260.

Загальна кількість кредитів освітньо-професійної програми відповідає 
встановленим вимогам і становить 240 кредитів ЄКТС, з яких 180 кредитів -  обов’язковий 
компонент, а 60 кредитів -  вибіркові дисципліни. Рецензована освітньо-професійна 
програма «Облік і аудит» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» розроблена робочою 
групою науково-педагогічних працівників кафедри обліку та аудиту Національного 
авіаційного університету після проведених консультацій із науковцями, потенційними 
роботодавцями, які підтвердили потребу у підготовці фахівців цієї спеціальності. Освітні 
компоненти побудовані у логічній послідовності та відповідають підготовці фахівців з 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Структура освітньо-професійної програми 
передбачає можливість для формування індивідуальної освітньої траєкторії студента 

шляхом індивідуального вибору здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін.
Освітньо-професійна програма «Облік і аудит» містить перелік програмних 

компетентностей, які визначають здатність випускника за освітнім ступенем «Бакалавр» 
успішно здійснювати професійну діяльність згідно зі здобутою спеціальністю. Програмні 
компетентності розподілені на інтегральні, загальні та фахові відповідно до профілю 
програми. Фахові компетентності носять практичний характер, є специфічними та 
визначають зміст підготовки фахівця.

Рецензована освітньо-професійна програма «Облік і аудит» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за своєю структурою (змістом) відповідає вимогам
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вищої школи, запи 
сучасну і якісну фах

їх роботодавців (стейкхолдерів), дозволяє забезпечити 
жяхівців та рекомендується до впровадження.


