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ПЕPЕДMoBA

PoзpoбЛrнo poбouoю гpyПoЮ y склaДi:

Д.e.H., пpoфесop _ кepiвник poбouoТ гpyпLI, Гapaнт oсвiтньoi ПpoГpaми.

2. Pилеев Cеpгiй Boлo.циМиpoBиЧ _ .цoЦeHT кaфедpи oблiкy i oпo.цaTкyBal{ня,

к.е.н., .цoценT.

3. MaнaчинсЬкa loлiя AнaтoлiТвнa_ .цoценT кaфедpи oблiкy i oпoДaTкyвal{ня,

к.r.н. '  ДoЦенT.

4, Бaгpiй Кoнoн JIеoнiдoBиЧ _ Дoцeнт кaфеДpи oблiкy i oпoдaткyвaннЯ) к.е.н.,

ДoценT.

5. Cтoйкoвa loлiя oлегiвнa _ ПPеДсTaBник paДи сTyДенTсЬкoГo сaМo3pяДy3aнI{Я

ЧTЕI КHТЕУ, сTy.цеIITкa 2 куpcу oC <бaкaЛaBp), сПецiaльнiсть 071 кoблiк i

oпoДaTкyBaння).

6. Бaжсaн oлексaнДPa МикoлaТвнa сTyДeнTКa 4 кypсy oс <<бaкaлaBp))'

спецiaльнiсть 071 (oблiк i oпoдaткyвaння).

1.

2.



1. Пpoфiль oсвiтньo.i пpoгpaп{и iз спецiaльнoстi 071 <<oблiк i
oПoДaTкyBaння>> (зa спецiaлiзaцiеlo <<Oблiк i oпoДaTкyBaIIнD>)

1. 3aгaльнa iнфopмaцiя
Пoвнa HaзBa 3Bo тa
стpyкTypнoгo
пiдpoздiлy

КиiЪський нaцioнaльний Topгoвельнo.екoнoмiчний yнiвеpсиTеT
Чеpнiвецький TopгotsеЛЬнo.екoнoмiчний iнстиryт
Кaфедpa oблiкy i oпo.цaткyBaHIIя

Cryпiнь вищoi oсвiти
Ta HaзBa квaлiфiкaцii
IиoBoItl opигiнaлy

Cтyпiнь вищoi oсвiти мaгiстp
спецiaльнiсть кoблiк i oпo.цaткyBallня)
cпецiaпiзaцiя <oблiк i oпo.цaткyвaltня>

oфiцiйнa IIaзBa
oсвiтньoi пpoгpaми

кoблiк i oпo.цaткyBaIIнD)

Tип ДипЛoгиy Ta oбсяг
oсвiтньoi пpoгpaми

.{иплoм мaгiстpa' o.циниuний, 90 кpедитiв сКTс, теpмiн
IIaBчaIIHя 1 piк 4 мiсяцi

HaявнiсTЬ aкpеДитaцii
ЛiцензoBaнa у 2018 P., aкpеДиToBaIIa MiнiстеpсTBoМ oсвiти i
нayки Укpaiни У 20l8 p. нa пеpioД Дo 0|.07 .2024 p.

I{икл/piвень
HPK Укpaiни _ 7 piвень, FQ-ЕHЕA - Дpyгий цикл, ЕQF.LLL _ 7
piвень

Пеpедyп{oBи

Ha нaвчaння Для з.цoбyTTя сTyпrня мaгiстpa пpиймaroTьсЯ oсoби,
якi з.цoбУЛI4:
. oсвiтнiй стyпiнЬ Bищoi oсвiти бaкaлaвpa з нallpяМy пi.цгoтoвки
6.030509 <oбпiк i ay.Цит>;
. ocвiтнiй стyпiнЬ Bищоi oсвiтта 1aкalтaBpa з спецiaльнoстi 071
кoблiк i oпo.цaткyBaHIIя) ;
. oсвiтнiй стyпiIIЬ Bищoi oсвiти бaкaлaвpa, здoбyToгo зa iншoto
спецiaльнiстto (iнrшим нaIIpЯМoI\d пiдгoтoвки) зa yМoви
yспiшrнoгo пpoxo.цxtеннЯ .цo.цaTкoBoгo BсTyпнoГo BиIIpoбyвaння з
yp axyB aнI{яI\d сrp rДнЬoгo б aлa .ципЛoМ a 6 aкaлaвpa

Moвa (и) виклaДaнпя Укpaiнськa
Tеpмiн дii oсвiтньoi
пpoгpaMи Дo 0 |.О7 .2024 p.

IнтеpнеT.a.цpeсa
пoстiйнoгo poзMiщення
oПисy oсвiтньoi
ПpoгpaМи

www. сhtеi-kntеu. сv.ua

2. Mетa oсвiтньoi пpoгpaМи
ПiДгoтoвкa фaxiвцiв, opiентoBallиx нa pинкoвi yмoBи гoсПo.цapIoBaI{IIя Ta пoтpеби pинкy

пpaцi, з.цaTllиx aкyMyлIoBaTуц oбpoбляти Ta iнтеpпpеTyBaTи .цoкiшoвy iI дoстoЁipнy
iнфopмauiro B системi виpitпення склa.цниx }IесTaII.цapTHиx зaBДaIIЬ i пpoбЛеMи

iннoвaцiйнoгo тa.цoслiДницЬкoгo xapaкTеpy B гaлyзi yпpaвлiнIlЯ Ta aдмiнiстpyBallня

3. ХapaкTеpисT[Iкa oсвiтньoi пpoгpaми
Пpедметнa oблaсTЬ
(гaлyзь 3нaнь'
спецiaльнiсть,
спецiaлiзaцiя)

Гaлyзь знaнЬ 07 <Упpaвлiння тa a.цмiнiстpyвaння>
Cпецia.гrьнiсть 07l (oблiк i oпo.цaTкyBaIIня)
Cпецiaлiзaцiя кoблiк i oпoДaткyBallня)

opiснтaцiя oсвiтньо.i
ПpoгрaMи

o ов iтньo.пpo ф е cttтtla з aкaдrмiчнoro op i снтaцi eю.
CпpямoBaIIa нa пiдгoтoвкy фaxiвцiв, Щo пoeДнyloTЬ

фyндaментaльнi, гyмaнiтapнi, зaгaЛьнoекoнoмiчнi знaння з
пpaкTичниМи нaBичкaМи poбoти y сфepi oблiкy, oпo.цaTкyBaIIня,
aнaлiзy, кo}ITpoJIIo Ta ayДиTy.



oснoвний фoкyс
oсвiтньoi пpoгpaшIи Ta
спецiaлiзaцiТ

(

1

]пеЦiaпьнa пi.цгoтoвкa бyxгaлтrpiв.екoнoмiстiв нa oсIIoB1
)yчaсних теopiй тa систrM' IIpoгpecиBIIиx MrTo.цик oблiкy, aнaлriзy,
loнтpoлIo, aУДvlTУ i oпo.цaткyBallнЯ, пpoекTyBaIIня' poзpoбки,
}IIpoBa.ц)кеннЯ i викopисTaIIHя iнфopмauiйнo.кoмyнiкaцiйниx
:еxнoлoгiй i aвтoмaTизoBaltиx сисTеМ бyxгaлтеpськoгo oблiкy,
rнaлiзy i кoнтpoJIIo' з.цaтниx нa oблiкoвo.aнaлiтичнoГo пpиймaти
lбrpyнтoвaнi oпеpaтивнi, TaкTичIIi нa стpaтегiннi yпpaвлiнськi

lirшення B yМoBax IIеBизнaченoстi Ta склa.цнoстi бiзнес-

)rpеДoBищa.
Iеpелiк кoMIIеTентнoстей тa пpoгptlмниx prзyЛЬTaTlв IIaBчaння
.apмoнiзoвaний з BиМoгaМи Мiжнapo.цниx стaндapтiв

lpoфесiйнoi oсвiти бyxгшrтеpiв (Intеrnational Aссourrting

]duсation Standards Board (IAЕSB).
{лloчoвi cЛoвсl: бухzалmеp-екoнo^,riсm, oблiк, onodаmкувсt||ня'

сoнmpoJlь, ауdum, анаJliЗ, oблiкoвo.аltалimuчне забезneчення.

)б,скm: opгaнiзaцitтнa, yпpaвлiнськa' екoнoмiчнa' кotITpoJIЬнo-

lнa.rriти.rнa, кoнсyлЬтaЦiйнa' lкспepтнa Дiяльнiсть сyб'ектiв

гoспo.цapюBaнI{я тa yсTaIIoB Деp}кaBIIoгo сrктopy y сфеpi облiкy,

lу ДklTУ Ta oПo.цaTкyBaIIня.
t]iлi н сlв чсlння: пi.цгoтoBкa ф axiвuiв, зДaTH|4х poзв, язyBaTи

зaB.цaння i пpoбJIеMи y сфеpi oблiкy, alraлiзy, кoIITpoJIIo,

oIIoДaTкyBaHъIЯ, щo xapaкTеpизyloTЬсЯ llrBизнaчeнiстro

BиМoг.
Teopеmuчнuй змiсm npеdлlеmнoi. oблаcmi.. пoня.rгЯ' кaTегopll'

теopii i кoнцrпцiТ oблiкy, aнaлiзy, кoIITpoлIo' aуДИTУ,

oпo.цaTкyBaIIня.
Memodu, t,,remoduКu mа mехнoЛo,zii: зatastЬнoнayкoвi тa спецiaльнi

Метo.ци Дoслi.цiкень зaкoнoМipнoстей фyнкцioIIyBaIIня сyнaснoi

екoнoмiки нa l\,Iaкpo. i мiкpopiвнi, екoнoмiкo-MaTемaтичнi МrTo.ци

ДЛя виpiшrення екoнoмiчних пpoблем i зaв.цaнь yпpaвлiння, a

тaкoж iннoвaцiйнi Метoди, Mетo.цики' теxнoлoгiТ opгaнiзauii

oблiкy, кoIITpoЛю' ay.ЦиTy' aIIaJIiзy тa oПo.цaTкyBaIIня.
Iнcmpуwteнmu mа oблаdнання: су.raонi iнфopмaцiйнi сисTrМи i

TrxEIoJIoгii, спецiaлiзoвaне пpoгpaМнr зaбезпеченнЯ, МеTo.циЧнvтtrт

iнсщyментapiй дДЯ opгaнiзaцii Ta Мo.целIoBaIIня oблiкy, aнaлiзy,

кoIITpoJIIo ' aУДkITу, oпoДaTкyBaIIня' a Taкoж /IJIя збopy i aнaпiзy

Дaниx.

оклa.цнi
aУДkITу,

yМoB i

Oсoбливoстi пpoгpaми

пoгпйoленa пpaктичнa пi.цгoтoвкa з yпpaвлiнськoТ, фiнaнсoвoТ тa

пo.цaткoвoi бiзнес-aнaлiтики B yMo3ax BикopистaннЯ

iнфopмauiйниx сplсTеМ Ta Trxlloлoгiй зa блoкaми: oблiк, aнaлiз i

кoIITpoJIЬ; пo.цaTкoBr a,цмilliстpyвallня Ta aуДуlT; облiк i ayдит зa

мiжнapoдItиMи сTaн.цapTaМи. .

4. Пpидaтнiсть BиIIyскникiB Дo ПpaцrBлal

Пpидaтнiсть Дo
IIpaцeBЛaIIITyBaння

Cфrpoю пpофесiйнoi .цiяльнoстi згi.цнo oтpимaнoi oсвiти Зa

спецiaльнiстlo кoблiк i oпoДaткyвallня> е бyxгuшITrpський oблiк,

oпo.цaTкyBaIIня, aнaлriз, кoIITpoлЬ i ayлит, кoнсyЛЬTyBaIIня з

IIиTaIIь кoN,Irpцiйнoi Дiяльнoстi Ta yпpaвлiння' фiнaнсовi
пoсЛyги, пpo фrсiйнo-теxrriчнa Ta BиIцa oсвiтa.

ПpaцевпaшIтyBaIIня нa пiдпpиеМсTBax, opгaнiзaцiяx, yстaцoвax

бyдь-якoТ фopми Bлaснoс



Пеpелiк пpoфеоiй тa пpoфесiйниx rIEulB pобiт зa кoДaMи
клaсифiкaTopa пpoфесiй (КП) згi.цнo з ЧиIIHoIo peдaкцiero

.{еp>кaвнoгo клaсифiкaTopa Укpaiни кКлaоифiкaтop пpoфеоiй

ДК 003:20l0>:
Hазва npoфеcii, пpoфесiйнa нЕшlBa

,зi сmаmuсmuкu
Moлo.цший нayкoвий спiвpoбiтник (стaтистикa
Екoнoмiст.стaтисTик
Екoномiот.стaтисTик (пpиклa.цHa сTaTисTикa

Iнu'li вuклаdаvi унiвepcumemiв mа вuщuх нсtвчсtЛьнltх
заклаdiв

2310.2

2з|0 .2
Bиклa.цaч зaкJla.цy вищoi oсвiти2з|0 .2
BиклaДaчi сеpе.цнix нaвчaлrЬHиx зaклa.цiв
BиклaДaч пpoфесiйнo.теxнiчнoгo нaвЧaJIЬIIoГo

Пpoфecioналu в zалузi ауdumу mа бухzаЛmepськozo

MoлoДlший нayкoвий спiвpoбiтник (ay.Цит,
бyxгaлтеpський oблiк)24t t . l

з .циплol\doM MaгlсTpa2411.2
2411.2
24t1 .2

КoнсyльтaIIT з llo.цaткiв i збopiв241t .2
Пpoфесioналu в zалузi npацi mа зайняmoсmi
MoлoДший нayкoвий спiвpoбiтник (пpaшя Ta

24t2 .1

Aнaлiтик y сфеpi пpoфесiйнoi зaйнятoстt2412.2
Екoнoмiст з п2412.2
Пpoфecioналu, зайняmi poбomoю З цiннuл,tu

MoлoДIпий нayкoвий спiвpoбiтник (бipжoвi
241-з.1

Пpoфесioнaли y сфеpi бipxсoвoi .цiяльнoотi2413.2
Пpoфecioналu 3 numань фiнанcoвo-eкoнoJvliчнoI
б eзneкu nidnpuсwtcmв, у cmанo в nxа op eан iз ацiй
Мoлo.цrший нayкoвий спiвpoбiтник (фiнaнсoBo.
екoнoмiчнa безшекa пiдпpиеМсTB' yсTaIroB Ta

1зaцш

2414.r

Aнaлiтик з IIиTaIIь фiнaнсoBo.rкoнoмiчнoi безпеки2414.2
oнulли з фiнaнсoBo-екoнoмiчнoi безпеки24t4.2

Пpoфeсioналu у cфepi depcюавнoi cлуэюбu, J|4аpкe-
muнeу, ефекmuвнocmi zocnodаpcькoi. diяльнocmi,
pацioналiзацit вupoбнuцmва, iнmелекmуальнoi'
вЛаcl1ocmi mа iннoв ацiйнoi. diяльнoсmi
MoлoДшrий нayкoвий опiвpoбiтник (мapкетинг,
ефeктивнiсть гocпo.цapоькoТ .цiяльнoстi,

ioнaлiзaцiя виpoбництвa)
Екoномiст iз збyтy24t9.2
Фaxiвець.aнaлiтик З .цoсЛi.ц>кення ToBapнoгo pинкy2419.2



ioнaпи .цеp)кaBнoi слyxrби

.{еpжaвний ay,Цитo24|9.з
2419.3 Cпецi aл iст. бyxгIUITеp

Пpoфеcioналu в zалузi eкoнoл,tiкu
MoлoДlш vlfl нaукo вий оп iвp o б iтник (екoнoм iкa)

Aнaлiтик з iнвестицiй
Екoнoмiст з бyxгaлrтepсЬкoгo oблiкy Ta aнaлiзy
гoспo,цapськoi,цiяльнoстi
Екoнoмiст з мaтеpiaлЬнo.Tеxнiчнoгo зaбeзпечення
Екoнoмiст з2441.2
Екoнoмiст з пo.цaткiв i збopiв
Екoнoмicт з. цiнoyTвopення
Екoнoмiст з фiнaнсoвoi
Член pевiзiйнoi кoмiсii
Аzенmu . з кott,tеpцiйнt.lх nocЛуZ mа mopeoвeльнi

Aгент пo.цaткoвий
кoМepцlklЕvтvl

Бухzалmеpu mа каcupu eкcпepmu
Aсистент б1о<гaшTеpa-ексПеpтa

Кaсиp-ексПrpT

,\onoмiэюнuй пеpсoнсlЛ у cфepi cmаmuсmuкLl mсl

fuIаmeJЙаmuкu

Iншi meхнiчнi фахiвцi в zалузi упpавлiння
[нспектop.prвiзop
Pевiзop
Iнcneкmopu nodаmкoвot cлуcюбu

,{epжaвний пoДaткoвий iнcпектоp

Мoхсливiсть [IaBчaтися Зa пpoгpaМalvlи TpеTЬoГo цикJIy FQ.

ЕнЕA, зa 8 piвнем HPК Укpaiни тa 8 piвнем ЕQF.LLдПo.цaльIшr IIaBчaHIIя

5. Bиклa.Цaння тa oцiнroBaння
Cтиль IIaBЧaIIня _ cTyдеIIToцентpoBaIIе, пpoблеL{нo-opieнтoвaне

IIaBчaIIHя. Пiд Чaс пrpшoгo poкy IIaBчaIIня сTy.цент oбиpaс

нaIIpяM ДocлiДжrння. Bпpoдoвж oсTaIIнЬoГo poкy бiльшly

чacTиIIy чaсy пpиоBячye нaIIисaннIo BиIIyскнoi квaлriфiкaцiйнoi
poбoти, якy пpезrнтyloTЬ Ta зФищaIoTь llrpr.ц кoмiсito нayкoвцiв

Bиклa.цaнIIя Ta
IIaBчaння

Письмoвi lкзaМlни' виpoбни.ra (пеpеддигtлoмнa) пpaкTикa'
потoчний Ta пiдсyмковий мoдyльний кoIITpoJIЬ, пiдгoibвкa
BиIIyскнoi квa.гliфiкaцiйнoi poбoти тa [i зaxиcT' iншli Bи.ци poбiт.
oцiнloвaння зДiйснrorTЬся .вiДпoвi.цнo . .цo <Полoжrння Пpo
oцiнroвaння peзyпьтaтiв IIaBЧaння сTy.цrнтiв>>, <Пoпoження пpo

гaнiзaцiю oсвiтнЬoГo шpoцесy стy.Центiв>.

oцiнroвaIIHя

6. Пporpaмнi кoDIПrTентнoстi

3Дaтнiсть poзв'язyвaтисклa.цнi зaB.цaння i
з oблiкy, aнaпiзy,

пpoблеми y сфеpi
кoнTpoЛIo, ayдиTy,пpoфесiйнoi .цiяльнoстi

IнтегpaлЬНa
кoMПrTентнiсть



oпo.цaTl(yBaнIrя aбo y пpоцесi нaBчaIIFIя'
ПpoBr.цення .цoслiДжень тa/aбa з.цiйснeння
xapaкTеpизyeTьсЯ IIеBизнaченiстIо yMoB i вимoг.

щo пеpедбa.raс
iннoвaцiй Ta

Зaгaльнi
кoDIПrTrIITнoсTi (Зк)

ЗК01. Bмiння BияBЛяTиц cTaв;vITи тa виpirшyвaTll пpoблеми.
з к0 2 . З.цaтнi сть сп iлкyв aTvIcЯ' iнoз eм нolo hdoв olo.
3К03. Haвички BикopисTaIIня iнфopмaцiйниx i кoмyнiкaцiйниx
теxнoлoгiй.
ЗК04. З.цaтнiстЬ пpoBе.цеHIIя .цoслi.цхrенЬ нa вiдпoвiднoМy piвнi.
ЗК05. ЗДaтнiсть генеpУBaTI4 нoвi iдеi (кpеaтивнiсть).
ЗК06. З.цaтнiстЬ Дo пoшyкy, oбpoблення тa aнaлriзy iнфopмaцii з
piзниx ДItеpеЛ.
ЗК07. ЗдaтнiстЬ пpaцю вiaTИ в. мiжнapoДнoМy кoнтекстi.
ЗК08. 3.цaтнiсть спiлкyвaтися з пpе.цстaBIIикaI\dи 1ншIиx
пpoфесiйiих Цpyп piзнoгo piвня (з експеpTulми з iнlших гaлyзrй
знaнь/ви.цiв екoнoмiчнoi .цiяльнoстi).
ЗК09. I]iнyвaння Ta IIoBaгa piзнoмaнiтнoстi 

* 
,u

МyлЬTикyльтypнoстi.
ЗК10. З.цaтнiсть Дlятут нa oсIIoBi етичниx мipкyBa}IЬ (мoтивiв).
ЗК1 l. ЗДaтнiсть oцiнroBaTvт тa зaбезпеЧyвaTи якiсть BикoIIyBaIIиx
poбiт.

Cпецiaльнi (фaxoвi)
кoMIIеTеIITIIoсTi (ск)

CК01 . З.цaтнiсть фopмyвaти тa BикopисToByBaTи oблiкoвy
iнфopмaцiю .цля пpийняття ефективниx yпpaвлiнськиx pitшень
нa всix piвняx yпpaвпiння пi.цпpиеMстBoM B цiляx пiДвиЦення
ефективнoстi, pезyЛЬTaTиBIIoстi тa оoцiaльнoТ вiДпoвi.цaпьнoотi
бiзнесy.
CК02. 3Дaтнiсть opгaнiзoByвaTи oблiкoвий Пpoцrс Ta
prглaМенTyBaTи Дiяльнiсть йoгo викoнaвцiв y вiДпoвi.цнoстi з
BиMoГaМи з aкoн o.цaB cTBa Ta I\{ен r.ц)кМ rIITy п iдпpисMстBa.
Cк03. З.цaтнiсть зaсTocoByBaTи теopетlluнi, метo.цичнi i
пpaктиннi пiдxoДи щoДo opгaнiзaцii oблiкy, кotlTpрЛЮ'
плaIIyBaIIня тa oптимiзaцiТ пoдaTкoBиx poзpaxyнкiв.
CК04. З.цaтнiсть фopмyвaти фiнaнсoвy звiтнiсть зa
мixrнapo.цниМи сTaн.цapT€lМи' кoprкTнo iнтеpпpеTyBaTи'
oпpиЛЮ.цнIoBaTи й викopисToвyвaти вi.цпoвiднy iнфopмaшiro для
лpиiтнятт я е ф ективниx yПpaвлiнськиx p itшень.
CК05. 3.цaтнiсть зaстoсoByBaти МеTo.ци i метo.циКИ anaJliтичнoгo
зaбезпеЧеHHя сyчaсниx сисTеМ МrHr.ц)кI\леIITy з ypaхyBaIIIIяM
стpaтегii poзвиткy пiдпpиеMстBa B yМoBax IIеBизIIaчеrfoстi,
pизикy тa/ aбo aсиMеTpичнoстi iнфopмaцii.
Cк06. BикopисToByBaTи мiжнapoднi cTaIIДapTи кoI{TpoJIIo якoотi,
aУДv|Tу, oгJIЯдy' iншoгo нa.цaння BIIеBIIенoстi Ta cyllyTнix послyг
з .цoTpиМaннЯМ BиMoг пpoфеоiйнoi еTики B пpoцесi шpaктичнoi
.цiяльнoстi.
CК07. З.цaтнiсть фopмyлIoвaTи зaB.цaннЯ, yдoскoнaЛIoBaTи
МrTo.цики Ta BпpoBa,цжyBaTи сy.raснi NIrToДи фiнaнсoBo\o Ta
yпpaвлiнсЬкoгo oблiкy, aнaлiзy, aУДI4Tу i oпo.цaткyBa[Iня y
вiдпoвiднoстi зi стpaтегiчними цiлями пiдпpиrмсTBa.
CК08. ЗДaтнiсть BикoIIyBaTи aдмiнiстpaTиBllo.yпpaвлiнськi

фyнкцii y сфеpi дiяльнoстi сyб'ектiв гoсПo.цaploBaння, opгaнiв
.цepх(aBlloгo секTopy.



CК09. З.цaтнiсть здiйснтoBaTи .цiяльнiсть з кoнсyлЬTyBaIIня
влaсникiв, Мrне.ц}кMrнтy пiдпpиеМсTвa Ta iнurиx кopисTyвaчiв
iнфopмauii y сфepi oблiкy, aнaлiзy, кoнlpoлIo, aУДуITУ,
oпo.цaткyBallнЯ. .r

CК10. З.цaтнiоть пpoвo.цити нayкoвi .цoслi.цlкення з МетoЮ
виpilшення aкTytlJlЬниx зaB.цaнЬ теopii, МеTo.Цики' opгaнiзaцii тa
пpaкTики oблiкy ' aУДИTУ, aнaлiзy' кoнтpoлIo Ta oIIo.цaTкyBaIIня.
CЮ ]. Зdаmнicmь зdiйcнloваmu oцiнку tt,tайна nidnpuancmва З
л4emoю moчнozo o1rpунmувсtннЯ кiнцевoi веЛuчLlнu йozo
ваpmocmi.
CI{I2. Bл,tiння Заcmocoвуваmu mеopemuчнi заcаdu, лlemoduчнi
nidхodu i npакmuчнt нсlвuчt<u щodo opeанiзацit nodаmtioвuх
p o 3p аху н кi в з а p i з н tlлtu c u c m е л4 сtлnu o no d аmку в сlн ня.
СК]3. Зdаmнicmь уlсtzаЛьнюваmu iнфopмацilo уnpавлiнcькozo
oблiку mа pОлpoбляmu на ii oснoвi npoz||oЗu poЗвumку diяltьнocmi
cуб' eкmiв zo cnod аptoвання.
CКI4. Зdаmнiсmь бpаmu учасmь у poзpoбках npoeкmiв

уdocкoнаЛeння |topJv'аmuвнo-npавoвot базu З бухeалmеpcькoeo
oблiку, onodаmкувсtнttя, аналiзу mа кoнmpoЛю.
CЮ5. Зdаmнicmь лlodeлюваmu oблiкoвi npoцecu mа ансtЛiзуваmu
iх 3 лnemoю poзpoбкu, вnpoваdЭЮення mа уdoскoнсlЛення
кoJvln' юmepнuх iн ф opлtацiйнuх сucmeJvl.
СКI 6. Зdаmнicmь lасmocoвувсlmu ЗсtzаЛьtloнсtукoвi mа сnецiальнi
меmodu docлidэюень, cnpяллoванi на niзнан||я екoнoл,tiчнt,lх явuщ i
npoцeciв.
CКI7. Зdаmнicmь Заcmocoвуваmu ompшманi нoвi Знання mа
iннoвацit dля poЗв'яЗання кofuIrlЛeкснuх npoблeлl у cфеpi o6лiку,
ауdumу mа onodаmкувсtн|tя, а mакoЭtс аdаnmуваmu tх do уJvIoв
зtvtiннoeo cepedoвuща mа вulv|oz сmаЛozo poЗвumку.
7. Пpoгpaмнi prзyЛЬтaTи нaBчaIIHя (tIP)
ПP01. Bмiти poзBиBaти Ta пiДвищyBaTи свrЙ

зaгaJlЬнoкyjlЬTypний i пpoфеciйний piвень, саlrдoстiйнo

oсBoIоBaти нoвi Метo.ци poбoТи Ta зIIaннЯ щo.Цo кoМпЛекснoгo

бaчення сylaсниx пpoблrМ rкoнoмiки тa yIIpaBлiння. i

IIP02. Знaти теopilo, МеTo.цикy i пpaктикy фopмyBaIIня oблiкoвoi

iнфopмaцii зa стa.цiями oблiкoвoгo пpoцrсy i контpoлю .цJUI
сyЧaониx i пoтенцiйниx пoщеб yпpaвлiння сyб'сктaми
Гo спo,цaptoB aIIнЯ з ypaxyB aIIнЯI\,I пp o ф есiйнoгo сy.ц}кення.

ПP03. Biльнo спiлкyвaтися iнoзеМEolo МoBolo ycнo i письмoвo

пpи oбгoвoprннi pезyльтaтiв ДослiркrIIЬ Ta iннoвaцiй.

ПP04. opгaнiзоByBaти, poзBиBaTvц N,IoделЮBaTи сисTеMи oблiкy i

кoop.цинуBaTkI Дiяльнiсть oблiкoBoГo пеpсotlilJly з ypaxyBallняМ

шoтрб Мrнe.цжМrIITy сyб' rктiB гoспo.цaploBallня.

ПP05. Boлo.цiти iннoвaцiйними TrxlloЛoгiями, oбrpyнтoByвaTи

вибip Ta IIoяснIoBaTи зaсToсoByBaIIнЯ нoвоi МrTo.цики пiдгoтoBки

i нaДaння oблiкoвoТ iнфopмaцii ДJUI IIoTpеб yпpaвлiння сyб,ектoм

гoспo'цapIоBaIIЕя

IIP06. Bизнaчaти iнфopмaцiйнi пoтpеби кopиcTyвaчiв oблiкoвoi
iнфоpмaцii в yllpaвлiннi пiдпpисМсTвoМ, нa.цaвaTи кoнсyлБгaцii
yшpaвлiнськoМy пеpсoIIaJIy сy6'ектa гoспo.цaploвaння щoДo



oблiкoвoi iнфopмaцii.
ПP07. Poзpобляти внyтpilшньoфipмoвi cTaн.цapТи i фopми
yпpaвлiнськoi тa iнrшoТ звiтнoстi сyб' сктiв гoспo.цaproBallня.
I]P08. oбгpyнтoByвaTи вибip oIITиМЕLПьнoi сисTrМи
oПoдaTкyBaIIня дiяльнoстi сyб,скTa гoсПo.цapIOBaIIнЯ нa пi.цстaвi
.Цiroчoгo пo.цaTкoBoгo зaкoнo.цaвсTBa.
ПP09. Фopмyвaти фiнaнсoвy звiтнiсть зa нaцioнaльниМи Ta
мilкнapo.цI{иMи сTaI{ДapTaМи ДЛЯ сyб,ектiв гoсПo.цapювaнr{я нa
кopпopaTиBIIoMy piвнi, oпpилIо.цнIoBaTи i| BикopисToByBaTи
вiдпoвiднy iнфopмaцiro .цJIя пpи Йнятr я yпpaвлiнсЬкиx pilпень.
ПP10. З6иpaтvl, oцiнroиaTИ Ta aнaлiзyвaти фiнaнсoвi Ta
нефiнaнсoвi дaнi ДЛЯ фopмyвaння prлrвallтнoi iнфopмauii B
цiляx пpийняття yПpaвЛiнських piтттeнь.
ПPl1. Poзpoбляти тa oцiнtoBaTи ефективнiсть сисTrМи кoнтpoJIIo
сyб'ектiB ГoсПo.цapIoBaIIHя. .!
ПPl2. oбtpyIIToByBaти iннoвaцiйнi пiДхoДи дo iнфopмaцiйнoгo
зaбезпечення cисTеMи кoIITpoЛю BикopисTaння pесypснoгo
пoтенцiaлy сyб'ектiв Гoсrro.цaploBallня Ta opгaнiв .цеpжaBl{oгo
cекTopy з ypaхyBallняМ стpaтегii poзвиткy бiзнесy.
ПP13. Знaти мiжнapoднi сTaн.цapTи кoIITpoJIIo якoстi, aуДvITУ,
oгля.цy' iнlпoгo нaДaння BIIеBIIенoстi Ta сyпyтнi ПoсЛyги з

ДoTpиМaнняМ BиI\{oг пpoфесiйнoi еTики.
ПP 14. oбгpyнтoByвaTи вибip i пopядoк зaсToсyвaIIня
yпpaвлiнсЬких iнфopмaцiйних теxнoлoгiй ДЛЯ oблiкy, aнaлiзy,
aуДLlTУ Ta oIIo.цaткyBaIIня B системi пpvтiIнятtя yпpaвлiнсЬких

piшrень з MrToIo Тх oптимiзaцii.
ПP 1 5. ЗaстoсoByBaTи l{ayкoвi метo.ци .цoслi.ЩI(rнЬ y сфеpi oблiкy,
aУДИTУ, aнaлiзy, кoI{TpoлIo Ta oпo.цaTкyBaIIня тa iмплеМrIrTyBaTи
iх y пpoфесiйнy .цiяльнiсTЬ Ta гoспoДapсЬкy ПpaкTикy.
ПP16. ЗдiйсtIIoBaTи пyблi.rнi дiлoвi i нayкoвi кoмyнiкaцii laДЛЯ
виpiшення кoMyнiкaтивниx зaв.цaнЬ /{еp)кaBIIoIо тa iнoзеMI{иМи
МoBaМи.
ПP l7. Гoтyвaти ft oбrpyнтoByвaTи BисIIoBки зaДIIЯ
кoIIсyJIЬTyBaння влaсникiв, Мене.ц)кМrнTy сyб'сктa
гoсПo.цaploвallня Ta iншиx кopисTyвaчiв iнфopмaцii y сфеpi
oблiкy, aнaлiзy, кoIITpoJIIo, ay.циTy, oПo.цaTкyBaння.
ПP18. ,.{oтpиМyBaTиcя Hop]\{ пpoфесiйнoi Ta aкa.цемiчнoi еTики,
пiдтpимУBaTут вpiвновalкенi сToсyнки з чjIrI{aMи кoлеКгивy
(кoмaнди), сПoxtиBaчaNIvI, кoIITpaгеI{TaMи' кoIITaкTIIиМи
ay.циTopiями.
ПP19. Bмiти ПporкTyBu||4' IIЛaIIyBaTи i пpoвoДИTИ пoшyкoвi i
poзвiдyвaльнi poбoти, зДiйснrоBaTи ik iнфopмaцiйне, MlToдичне'

мaтеpiaлЬно, ф iнaнсoBе тa кa.цpoBr зaбезпеЧення.

8. Pесypсне зaбезПrчення pеaлiзaцii пpoгpаMи

Кaдpoве зaбезпrЧeння

Poзpoбники пpoгpaМи * 1 Дoктop екoнoмiчниx нayк' 3 кaнДц ДaГa
екoнoшliчниx нayк.
Bоi poзpобники е спiвpoбiтникaми TIеpнiBецЬкoгo TopгoBrЛЬнo.
екoномiЧнoГo iнститщy Киiвськoгo нaцioнaлЬнoгo TopгoBrльнo-
екoнoмiчнoгo yнiвеpсиTеTy
Гapaнт oсвiтньoi пpoгpaми: Лy.rик с.Д., Д.o.H., пpoфесop.



[o pеaлiзaцiТ пpoГpЕlМи зЕUIyЧa}oтЬся нayкoBo-педaгoгlч"i
пpaцiвники з нayl(oBиМи сTyIIенЯI\dи Ta BчеIIиМи зBaIIняNIи. a
Taкo)к rtвaлiфiкoвaнi фaxiвцi.пpaкTики.
З Мrтolo пi.цвищення фaxoвoгo piвня всi нayкoBo-педaгoгiннi
пpaцiвнI4KvI oДkIII paз нa п'ЯTЬ poкiв пpoxoДяTЬ сTa}I(yBaннЯ, B T.ч.
зaкop.ЦoнoМ.

MaтеpiaЛЬнo.Tехнiчне
зaбeзпечення

У нaвчaлЬнoМy пpoцeсi пiДгoтoвки мaгiстpi",ищ
. 4 нaвчaльнi кopпyси;
. 2 спецia.пiзoвaниx кaбiнети (кaбiнет oблiкy i oпo.цaткyBaнFlя,
кaбiнет кoнTpoJlьнo.al{€шiтичниx дисциплiн);
. кolrdп' Ioтеpнi КЛackI;
. iдaльня; .. 4,

- .цoсTyп .цo Меpежi IнтepIIеT;
. МyЛЬTимедiйне oблaднaння;
- спopTивний мaйдaнник.

Iнфopмaцiйне тa
II a B Ч aЛ ь н o.M rTo.цич н е
зaбезпечеIIHя

oфiцiйнlliт cafтт ЧTЕI КНTЕУ:
hщ : //www. сhtеi.kntеu. сv. ua
Tочки бездpoтoBoгo .цoсTyIIy .цo l\dеpеlкi IнтеpIlеT.
Hеoбмежений ДoсTyII дo Мrpежi IнтеpIIеT. i-
Cистемa .ЦисTal{цiйнoгo нaBЧaння : hщ://www.dist.сhtеi-
kntеu.сv.ua:8080.
Hayкoвa бiблioтекa, фoнд якоi склaДaB 109559 пpимipникiв
нoвiтньoi нaвчaльнoi, IvIеToДичнoi, xy.Цoжньoi лiтеpaтypи, y ToMy
числi 95106 пpимipникa _ книжкoвий фoн.ц, 10108 _ пеpioди.lнi
BI4ДaHHЯ, 989 електpoннi BиДaння, Зз56 Меprжнi лoкaльнi
.цoкyМенTи, щo .цoсTyIIHi кopистyBaчaМ бiблioтеки.
2 читaльнi зaли.
Haвчaцьнi i poбoчi плaни.
Гpaфiки нaBч€UIЬнoгo пpoцесy.
Haвчaльнo.MеToДичнi кoмпЛrкси .цисциплiн.
MaтepiaлI4 ДIIЯ сaмoстiйнoТ тa iндивiдyaльнoi poбoти стyдентiв з
Дисциплiн.
Пpoгpaми ПpaкTик.
Кpитеpii oцiнroвaнI{я piвня пiдгoтoвки.
Пaкети кo]\dIIЛексHиx кoIITpoЛЬних poбiт.

HaцioнaЛЬнa кpеДиTHa
мoбiльнiсть

9. AкaДемiчнa мoбiльнiсть

(КI-ITЕУ) тa йoгo вiдoкpемЛrних сTpyктypниx пiдpоздiлiв.
Уклaденi yгoди пpo aкaдемi.шry мoбiльнiсть нa oснoвi
.цвoстopoннix Дoгoвopiв мilк ЧTЕI Iс]TЕУ тa ЗBo Укpaiни

MiжнapoДнa кpеДиTIIa
мобiльнiсть



Tеsla>, м. Белгpaд, Cеpбiя, Бoлгapiя.
Умoви тa oсoбливoотi oсвiтньoТ пpoгpaми B кoнтекстi IIaBчaIIня
iнoземниx ГpoМ aДЯH.. знaI{ня yкpaiЪськoi мoви нa piвнi не ни}кчr
B l .

Haвчaння iнoзеМних
здoбувaчiв вищoi
oсвiти



2. Пеpелiк кolиПoнrнT освiтньoi пpoгpaМи тa ii лoгiчнa ПoслiДoвнiсть

Для вcix кoN{IIoнентiв oсвiтньoi Пpoгpaми фopмolо пiдсyмкoBoгo
кoIITpoЛЮ r екзaМеH.

2.|. Пеpeлiк кoмПoне[IT oсвiтньoi прoгpaMI,I

Код
нlд

КoмпoнrIITи oсвiтньoТ пpoгpaМи (нaв.raльнi .цисциплiни' кypсoBl
IIp o екTи (p o б oти), пp aкт ИКIL aTr cTaЦ iЙнтцЙ кв aл i ф iкaЦ i йний е кз aм ен)

Кiлькiсть
кpедитiв

oбoв'язкoвi кolиПoнеHTи otl
oКl oблiк тa фiнaнсoвa звiтнiстЬ Зa мilкнapo.цниМи сTaHДapTaMи 6
oк2 Бyxгaлтеpський ayTсopсинГ 6
oК3 Cтp aтег iчниЙ yПpaвЛ i нський oблiк 6
oК4 Кoнсoлiдaцiя фiнaнсoвoi звiтнoстi . l 7,5
oк5 П oДaтк oвvтtт кo H с uLПти нг 715

oк6 Ayдит oПo,.цaTкyBaHHя 6
Зaгaльний oбсяг oбoв'язкoBих кoMпoнrIIT: 39

Bибipкoвi кoмпoнeIITи oП
BК1 AдмiнiсTpyBaHнЯ Пo.цaTкiв i збopiв 6
BК2 AyДиT iнвестицiйних пpoектiв 6
BК3 AyДитopський кoнсuUITинГ 6
Bк4 Bнyтpilшнiй ayДит 6
BК5 Екoнoмiчнa .цiaгнoсTикa пi.цпpисMсTBa 6
BК6 IнтегpoBaIIa звiтнiсть

BК7 Iн ф opмaцiйнi TrxнoЛoгii yПp aBJIiнськoгo oблiкy 6
BК8 Mетo.цoлoгiя i opгaнiзaцiя нayкoBиx .цoслi.цженЬ 6
Bк9 Miжнapoднi сTaII.цapти пpoфесiйнoТ еTиКи бyxгaлтrpiв 6
Bк 10 oблiк зoвнitшнЬoекoнoмiчнoТ .цiяльнoотi пiдпpиrМсTBa ,6

Bк 1 l oблiк i опoДaткyBaIIня Дiяльнoстi мiжнapo.цниx кopПopaцiй 6
Bк 12 oблiкoвa пoпiTикa шiдпpисМсTBa 6
BК l3 o блiкoB o- aнaJliтичне зaбезпечrHIIЯ rкoнol,IiчнoТ безпеки пiдпpиеМсTBa 6
BК 14 oцiнloв aъI:нЯ тa oблiк мaйнa B МaTеpiaльнiй фopмi 6
Bк 15 oцiнrовaнHя тa oблiк HеМaTеpiaльниx aктивiв 6
Bк 16 Пo.цaткoBе ПpaBo 6
BК 17 Пpoфес тЙнa кoмyнiкaцiя iнoземнoЮ I\дoBoto 6
BК 18 Cтpaтегiчний aнaлiз 6
BК 19 Cy.цoвa екoнoМiчнa ексПеpTизa 6
BК 20 TpaнсфеpTIIr цiнoyтвoprннЯ 6
BК 21 Упpaвлiння кoнфirypaцiсro в iнфopмaцiйнiй системi пiдпpисМсTBa 6
BК22 Фiнaнсовий МеHе.цжN{еHT 6
Зaгaльний oбсяг вибiркoB[Ix кolvtПoнrнT: 30

ГIpaктичнa пiдгoтoвкa
ПpaктиЧHa пiДгoтoвкa 9
Bсьoгo пpaкTичHa пiДгoтoBкa: 9

Aтестaцiя
ПiдгoтoB кa BиПyскн oi квaлiфiкaцiйнoj р oбoти тa зaхист t2
Зaгaльний oбсяг oсвiтньоi пpoгрaМи 90



2.2. CтpyкTypнo-лoгiчнa сxeмa oсвiтньoi Пpoгpaми
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3. Фopiltи aтrстaцii здoбyвaчiв вишIoi oсвiти

Aтестaцiя з.цiйснrorтЬся y фopмr
квaлiфiкaцiйнoi poбoти.

Bипyскнa квaпiфiкaцiйнa poбoтa

Bипyскнa квaлliфiкaцiйнa poбoтa JVIа: буmu nepевipенсl нсl rutаeiаm, He
IIoBиHtIa мiстиTи ПЛaгiaтy, фaбpикaцiТ тa фa.гlьсифiкaцii.

Bипyскнa квaлiфi*uцiи"u poбoтa Мae бу'' poзмiщrнa нa caiттi a6o
pеПoзитapii ЧеpнiвецЬкoгo TopгoBеЛЬнo-e.Кolloмiчнoгo iнститyTy кHTЕУ .

Аmеcmацiя зdiйcнtoemьcя вidкpumo i nублiчнo,

пyблiннoгo зaxисTy BипyокHoi

мaгiсщa пepедб aЧae poзв'яз a:нъ|Я



4.|. MaтpиЦя вiДпoвiДнoстi пpoгpaгиних кoMlIrтeHTнoстей oбoв'язкoBиM
кolvlПoнlнTaм oсвiтньoi пpoгpaМи

Кoмпoъleнти /
Кoмпeтентнoстi

;c
сti

Ьdc
сa
Ь4o

t
Ь<o

\n
Ь4c

\o
Ь4o

ЗК01 {< * {< {. * *

ЗК02 {<

ЗК03 {< * * ЭF {< {<

Зк04 >к {< {< {< {< 'tс

ЗК05 ,к {< * {< >|< {<

ЗК06 * ,к * rF * *

ЗК07 * * * {< *

ЗК08 * ,к {< * >F *

ЗК09 {< {.

ЗК10 * * *

Зк1l * * 'к * {< *

CК01 * {< {< Эк * *

CК02 * {с {< >k {< *

CК03 t * * {< *

CК04 * * * * * *

CК05 * t< * *

сК06 * * {<

CК07 >к * {< * * *

CК08 * * >F

CК09 * {< * {< * *

CКl0 'к * * * *

CКL I * * * t * {.

СК12 {< t t

CК] 3 * {< ,1. * {< i
CКI4 * {< * t

СЮ5 {< * * * * t

CЮб * {< * * * *

CКI7 * * ,1. {< {< *
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iA tф .r tф l& lф tЁ g it i)ф iA t& .|ф .)& tt * l& .lF tg tt BК1

It tЁ tA lЁ .)ё tt tF .)+ tA tЁ tс IT +s lф lЁ lф lф IA ti lф .)ф t& lф .)+ BК2

.)ё l+ .|ё .lЁ +& .t& tE tф t+ ia .lф g .t+ ;E IA ts *. tt .lЁ It l+ +ф BК3

IA t& * tё :'ф i'} * tф iё )ё It It .!t l& tt tA IA iA lф l+ BК4

+ф +е g g l0 Jё lЁ 'E .'A 'ф It 'A ta lф lё .)ф lф tё tё BК5

tё .)ё lф IA lё .iЁ tr tE lф g .)ё l& tE t& ;E lф * tё .)ф IA lф .lф lф BК6

tЁ .)Ё lф ;E tA tЁ lф tt tA ti il& tё tЁ iA t& .)f tA BК7

+Ё it IA tф t( :lф lф ilф tt lф IT tt tF .lt IA li It l+ It It 'ф tF l& iф t& IA .ti tt BК8

:)ф t& lф tt t& :'ф iF It tф l& tф ;lt It tt it tЁ IA :'Ё tA :r .r lф It tA ;A * tA .t+ BК9

l& tA tЁ .tt t3 tt It IA lф tA tA t& it lф It tF ilф tф lф It .la * Bк 10

l+ +A iA l3 l& l)ф l& lф tF tA tt iЁ .ta l& :tt tA t& rl& .tt iA g .)фBК 11

tё +& .)ф tA ;l+ IG lф l& it tЁ 'Ё t& :'ф * lф l& +& ilt .)ф lr * BК 12

.)Ё iA f& tA tA Jф .'ф l& l& tA tЁ l& iЁ .)Ё lф tt tt tF l+ It BК 13

g .)ё lф t+ lё t& * .)ф .)ф{ф tф JE :lЁ ltt li BК 14

IF .l& .ta r'ф tё tф .l* IE * .)ф tA tф tф lф {Ё BК l5

t& tф rG .)ф .tt lф tt It .ta .)ф lф l& t3 l& tF .t+ :!ф lф .!ф .tT BК 16

g .)ф .lЁ it :tF tt IA .'ф It IA tF It l& * t& IA IT lф * ;'ф .lф .tt tF BК 17

i)& {A .r .,ф IA .t& l& lЁ IA It lф -tr l+ tE lё .'фBК  l 8

t& tA rlф .lt IA tЁ it IA It IA :lф {* :lA tф .ta BК 19

l& IA tt i'ф
;l+ .'Ё t& tA iЁ l& lф .tT It rrg ')ё .ta .'Ё tф BК 20

tЁ lЁ :lt il& lф ,l} tA It It .,t {A :'ф * tЁ lф BК 21

.'Ё +ф .tф i'ф lё iф .t$ .tF It !'ф tt ti .l& ;+ .tt tA BT<22



5.1. Maтpиця зaбезПrЧeHIIя Пpoгpaмних pезyЛЬтaтiв HaBчaння
вiДпoвiдними oбoвoязкoвllluи кoluПoHеIITaMи oсBiтньoi ПpoгpaпIи

Кoмпoнeнти /

Пpoгpaмнi pезyЛЬTaTvI

}IaBЧaння

Ь4
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Ь4
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Ь<o
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Ь4o
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Ь4o

ПP0l >F * >к {< * ,F

ПP02 {. Эr * {< >к *

ПP03 {< *

ПP04 * t {< >|с

ПP05 {< * {< {< {<

ПP06 * * {<

ПP07 * {< {<

ПP08 * * * t<

ПP09 >r * ,к * * *

ПPl0 {< >F * rF * *

ПPl l {< {< :r

rР12 * * *

ПP13 ,к *

ПP14 {< * 'к {< *

ПPl 5 * ,к

ПP16 * *

ПP17 >! * >F *

ПPl 8 * * * {< {< >к

ПPt9 >B ,к 'к *
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