
РЕЦЕНЗИЯ
на освітньо-професійну програму «Облік і аудит» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
(СМЯ НАУ РПП 11.01.04 -  04 -  2021)

Подана на рецензування освітньо-професійна програма «Облік і аудит» 
(далі -  ОПП) створена кафедрою обліку та аудиту Національного авіаційного 
університету (далі -  НАУ) у межах спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
(далі -  спеціальність). Поєднання назв ОПП і спеціальності апріорі декларує 
єдність трьох професій -  бухгалтера, податківця і аудитора. Ця обставина 
обумовлює єдність знань, умінь і навичок для згаданих професій. Так, серед 
обов’язкових компонент ОЦП представлені дисципліни: «Організація
бухгалтерського обліку», яка висвітлює знання і вміння у обліковій сфері, 
«Адміністрування податків», яка відбиває знання і навички у сфері 
оподаткування та «Організація і методика аудиту», яка відображає знання і 
навички у сфері аудиту. Стало бути, можна стверджувати, що ОПП забезпечує 
єдність форми, задекларованої у назвах спеціальност і ОПП, і змісту, 
представленого освітніми компонентами. Наявність тріумвірату знань і навичок 
не тільки підвищує конкурентоспроможність випускників кафедри обліку та 
аудиту на ринку праці, але дозволяє їм ефективно використовувати професійні 
форми комунікації у різних сферах діяльності.

Слід звернути увагу, що у назві вищезазначених освітніх компонент 
присутнє організаційне підґрунтя, яке зафіксовано за допомогою термінів 
«організація» і «адміністрування». Знайомство з робочими програмами цих 
навчальних дисциплін підтверджує орієнтацію ОПП на формування у майбутніх 
фахівців здатності організовувати процеси обліку, оподаткування та аудиту 
відповідно до вимог законодавства та менеджменту підприємства. Спираючись 
на власний, досить тривалий досвіт аудиторської діяльності, вважаю, що саме 
організаційні навички вельми потрібні задля прийняття ефективних 
управлінських ріщень щодо взаємодії як із замовниками аудиторських та 
бухгалтерських послуг, так і з безпосередніми виконавцями.

Приймаючи до уваги вищезгадане, упевнена що навчання у НАУ за ОПП 
«Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 
«Облік і оподаткування» дозволить підготувати фахівців, здатних розв’язувати 
складні завдання і проблеми у сфері обліку, аудиту й оподаткування.
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