
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Сучасний ринок аудиторських і бухгалтерських послуг характеризується 
високим рівнем конкуренції, з одного боку, та необхідністю відповідати нормам 
і стандартам, закріпленим законодавчо, з другого боку. Виходячи з цього, до 
аудиторів і бухгалтерів, державні владні установи, професійна спільнота, 
роботодавці та клієнти пред’являють високі професійні та морально-етичні 
вимоги. За цих обставин, принциповим, з моєї точки зору як практикуючого 
аудитора і директора аудиторської фірми, є раціональне співвідношення у 
професійно-кваліфікаційних, якостях фахівців теоретичних знань та практичних 
умінь і навичок. Подана на рецензію освітньо-професійна програма «Облік і 
аудит» для другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» (ОПП) демонструє прагнення до співвідношення.

Так, у ОПП до обов’язкових компонент (ОК) теоретичного профілю 
належать «Соціально-етичні засади обліку і оподаткування» (ОК 02) і 
«Методологія прикладних досліджень з обліку і оподаткування» (ОК 3), а до ОК 
практичного профілю практичну значущість мають «Міжнародні стандарти 
фінансової звітності» (ОК 07) і «Науково-дослідна практика у сфері обліку і 
аудиту» (ОК 09). Згідно матриці відповідності програмних компетентностей 
компонентам ОПП (стор. 12): ОК 2 відповідає за набуття майбутніми фахівцями 
двох загальних компетенцій (ЗК 9, ЗК 10) і трьох спеціальних (СК 06, СК 07, 
СК 08); ОК 3 відповідає за набуття чотирьох загальних компетенцій (ЗК 1, ЗК 4, 
ЗК 5, ЗК 6) і чотирьох спеціальних (СК 03, СК 05, СК 06, СК 10); ОК 7 відповідає 
за набуття однієї загальної компетенції (ЗК 7) і двох спеціальних (СК 04, СК 06); 
ОК 9 відповідає за набуття трьох загальних компетенцій (ЗК З, ЗК 4, ЗК 6) і 
однієї спеціальної (СК 07). За загальною кількістю компетенцій ОК 
теоретичного профілю перевершують ОК практичного профілю. Розробникам 
ОПП слід звернути увагу, що за кількістю спеціальних компетенцій ОК 
теоретичного профілю значно перевершують ОК практичного профілю.

Взагалі, розроблена у Національному авіаційному університеті ОПП «Облік 
і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік 
і оподаткування» складає позитивне враження, оскільки дозволяє майбутнім 
фахівцям набути знання, вміння і навички комплексного вирішення завдань з 
організації та методики обліку, оподаткування і аудиту.
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