
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» другого (магістер
ського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподатку
вання», розроблену у Національному авіаційному університеті

Мій стаж роботи в бухгалтерії становить понад два десятиліття. Слід відмі
тити, що мої колеги отримали бухгалтерську освіту в різних закладах, але при 
цьому їх об'єднують стереотипи щодо обраної спеціальності. Стереотип перший 
-  «Облік і оподаткування» вважають чи не найбільш консервативнішою спеціа
льністю економіко-управлінського профілю. Стереотип другий -  одночасно ця 
спеціальність є найбільш прикладною, оскільки вимагає суворої відповідності 
положенням інструкцій, затверджених на державному рівні. На мій розсуд, роз
робникам освітньо-професійної програми «Облік і аудит» (Програма), цілком 
ймовірно, вдалося подолати консерватизм і уникнути зайвої утилітарності.

У якості аргументу слід навести обов’язкову компоненту «Міжнародні ста
ндарти фінансової звітності», орієнтовану на інтеграційні процеси, та компоне
нту «Соціально-етичні основи обліку і оподаткування», орієнтовану на спря
ження громадських і особистих інтересів. Ці та інші як обов'язкові, так і вибір
кові компоненти наочно демонструють різноманіття знань, умінь і навичок, 
представлених у Програмі, долаючи тим самим стереотип консерватизму.

У свою чергу, обов’язкова компонента «Методологія прикладних дослі
джень обліку і оподаткування» передбачає наявність сміливих наукових ідей у 
цій сфері знань. Отже, розробники Програми підвищили привабливість спеціа
льності 071 «Облік і оподаткування» для широких верст населення.

Суттєвою позитивною рисою Програми є її універсальність щодо вихідних 
для магістратури знань, умінь і навичок. Розробники врахували обставину, що в 
магістратуру приходять особи які не мають диплом бакалаврату за спеціальністю 
071 «Облік і оподаткування». Тому серед обов'язкових компонент з’явилися ди
сциплін: «Організація бухгалтерського обліку», яка дає комплексне уявлення про 
систему облік; «Адміністрування податків», яка заповнює прогалину в сфері 
оподаткування; «Організація і методика аудиту» -  в сфері аудиту. Знайомство з 
робочими програмами цих дисциплін дозволяє стверджувати, що розробники ви
користали системний підхід, який інтегрує знання в одне ціле.

Вищенаведене доводить, що ОПГІ «Облік і аудит» другого (магістерського 
рівня вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» дозволяє здій
снювати підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати скла
дні завдання у сфері обліку, аудиту і оподаткування.
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