МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ КНТЕУ
ЗАТВЕРДЖЕНО
методичною радою ХТЕІ КНТЕУ
13.06.2018 р. (протокол № 5)
вченою радою КНТЕУ
25.10.2018 р. (протокол № 2)
ВВЕДЕНО В ДІЮ
наказ ХТЕІ КНТЕУ
від 18 червня 2018 р. № 411-О
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ В БІЗНЕСІ»
Другого рівня вищої освіти
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
галузі знань 07 Управління та адміністрування
Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Облік
і оподаткування» спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання
в бізнесі»
(редакція-03-2019)

Зміни затверджено
вченою радою ХТЕІ КНТЕУ
Голова вченої ради
_____________________ К. Д. Гурова
(протокол від 28.08.2019 р. № 1)
Оновлену освітню програму введено
в дію з 01.09.2019 р.
(наказ від 29.08.2019 р. № 129/1-О)

Харків 2019 р.

ПЕРЕДМОВА
Розроблено робочою групою у складі:
1. Ганін В. І. – кандидат економічних наук, професор, професор кафедри
міжнародної економіки, обліку та фінансів Харківського торговельноекономічного інституту КНТЕУ, керівник групи.
2. Польова Т. В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри
міжнародної економіки, обліку та фінансів Харківського торговельноекономічного інституту КНТЕУ.
3. Благоразумова О. В. – кандидат економічних наук, доцент, доцент
міжнародної економіки, обліку та фінансів Харківського торговельноекономічного інституту КНТЕУ.

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів:
1. Запаранюк В. В. – фінансовий директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Автозеніт».
2. Бушманова Н. В. – бухгалтер аудиторської компанії «Мік аудит».

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»
(за спеціалізацією «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»)
1 – Загальна інформація
Київський національний торговельно-економічний
університет
Харківський торговельно-економічний інститут
Ступінь вищої освіти та Ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Облік і
назва кваліфікації мовою оподаткування» спеціалізація «Облік, оподаткування та
оцінювання в бізнесі»
оригіналу
Магістр обліку і оподаткування за спеціалізацією «Облік,
Освітня кваліфікація
оподаткування та оцінювання в бізнесі»
Офіційна назва освітньої «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»
програми
Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС.
Тип диплому та обсяг
Термін навчання 1 рік 4 місяці
освітньої програми
Міністерство освіти і науки України, Україна
Наявність акредитації
Сертифікат НД № 2196059, термін дії до 01.07.2019 р.
НРК України – 8 рівень, FQ-EHEA – другий цикл,
Цикл/рівень
EQF LLL –7 рівень
- освітній ступінь «бакалавр»;
Передумови
- умови прийому та навчання за Програмою
регламентуються Правилами прийому до ХТЕІ КНТЕУ.
Українська
Мова(и) викладання
До наступного планового оновлення
Термін дії освітньої
програми
http://htei.org.ua/main/zagalna-informaciya/oficijni-dokumenti/
Інтернет-адреса
постійного розміщення
опису освітньої програми
2 – Мета освітньої програми
Підготовка фахівців з обліку, оподаткування та оцінювання в бізнесі, орієнтованих на
ринкові умови господарювання, з урахуванням потреб ринку праці, які здатні
акумулювати, обробляти, формувати та інтерпретувати доказову і достовірну
інформацією інноваційного характеру, необхідну для прийняття рішень на всіх рівнях
управління підприємством
3 – Характеристика освітньої програми
Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Предметна область
Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
(галузь знань,
Спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в
спеціальність,
бізнесі»
спеціалізація (за
Обов’язкова компонента – 33 %, вибіркова компонента –
наявності))
40 %, практична підготовка – 10 %, підготовка випускної
кваліфікаційної роботи та атестація – 17 %.
Освітньо-професійна.
Орієнтація освітньої
Програма орієнтована на поглиблену підготовку фахівців з
програми
обліку, оподаткування та оцінювання в бізнесі, які є
здатними до швидкої адаптації до сучасних умов ведення
економічної діяльності.
Повна назва ЗВО та
структурного підрозділу

Основний фокус освітньої Програми націлена на всебічне вивчення організаційної,
програми та спеціалізації управлінської, економічної, контрольно-аналітичної,
консультаційної та експертної діяльності суб'єктів
господарювання та установ державного сектору у сфері
обліку, аудиту та оподаткування
Ключові слова: облік, оподаткування, оцінювання, контроль,
аудит, аналіз
Практична підготовка впродовж навчання в організаціях, які
Особливості програми
займаються аудиторською діяльністю, бухгалтерським
консалтингом; інтерактивні виїзні практичні заняття
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Відповідно до Державного класифікатору професій ДК
Придатність до
003:2010 випускники можуть займати посади: професіонали
працевлаштування
в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку,
раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності,
професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку,
молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський
облік), науковий співробітник (аудит, бухгалтерський
облік), науковий співробітник-консультант (аудит,
бухгалтерський облік), аудитор, бухгалтер-експерт,
бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів,
молодший науковий співробітник (праця та зайнятість),
науковий співробітник (праця та зайнятість), науковий
співробітник-консультант (праця та зайнятість), аналітик у
сфері професійної зайнятості, економіст з праці,
професіонали, зайняті роботою з цінними паперами, наукові
співробітники (біржові операції), професіонали у сфері
біржової діяльності, професіонали з питань фінансовоекономічної безпеки підприємств, установ та організацій,
наукові співробітники (фінансово-економічна безпека
підприємств, установ та організацій), професіонали з
фінансово-економічної безпеки, професіонали державної
служби, державний аудитор, спеціаліст-бухгалтер,
спеціалісти, технічні спеціалісти в області прикладних наук
і техніки, інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і
техніки, бухгалтери та касири-експерти, асистент
бухгалтера-експерта, бухгалтер, касир-експерт, інші
технічні фахівці в галузі управління.
Можливість продовжити навчання в аспірантурі закладу
Подальше навчання
вищої освіти для отримання ступеня доктора філософії
(докторські програми третього циклу навчання), у науководослідному інституті, академічній установі, за програмами
МВА у сфері бізнесу та управління.
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Збалансоване поєднання аудиторної та самостійної роботи
на засадах проблемно-орієнтованого та інтерактивного
навчання з використанням сучасних технологій та методик
активного навчання (у тому числі за допомогою технологій
дистанційного навчання); організація освітнього процесу
побудована на принципах студентоцентрованого навчання.

Оцінювання

Інтегральна
компетентність

Загальні
компетентності (ЗК)

Фахові компетентності
спеціальності (ФК)

Письмові екзамени, усні презентації, поточний контроль
(тестування, розв’язання задач та ситуаційних вправ, кейсів,
дискусії, публічні виступи, есе), підготовка та публічний
захист випускної кваліфікаційної роботи.
6 – Програмні компетентності
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та
практичні проблеми у сфері професійної діяльності з обліку
і оподаткування, достатнім рівнем інтелектуального
потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань
у певній галузі національної економіки
ЗК 1. Здатність розвивати та підвищувати свій
загальнокультурний і професійний рівень, самостійно
освоювати нові методи роботи та знання щодо
комплексного бачення сучасних проблем економіки та
управління.
ЗК 2. Здатність вільно володіти іноземною мовою як
засобом професійного спілкування, інструментом
підвищення свого професійного та особистісного рівня.
ЗК 3. Здатність працювати самостійно і в команді з
використанням креативних підходів, налагоджувати
комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під час
вирішення поставлених завдань, а також здатність до
розширення профілю своєї професійної діяльності;
ЗК 4. Здатність володіти інструментальними засобами
дослідження, отримання, зберігання, обробки обліковоаналітичної інформації та застосовувати їх під час
вирішення поставлених завдань.
ЗК 5. Здатність забезпечити баланс між науковими запитами
та їх практичною реалізацією.
ЗК 6. Здатність організовувати комплексні завдання
протягом певного періоду часу та представляти результат
вчасно.
ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища.
ЗК 8. Здатність спілкуватися результативно в усній та
письмовій формах з фахівцями та нефахівцями.
ЗК 9. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи,
інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх
використання для експертної оцінки господарських ситуацій
і прийняття управлінських рішень.
ЗК 10. Здатність до педагогічної діяльності з використанням
інноваційних освітніх технологій.
ФК 1. Здатність формувати та використовувати облікову
інформацію для прийняття обґрунтованих управлінських
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях
підвищення ефективності, результативності та соціальної
відповідальності бізнесу.
ФК 2. Вміння розробляти форми управлінської звітності для
забезпечення керівництва суб’єкта господарювання
необхідною інформацією для прийняття управлінських
рішень, а також використовувати сучасні програмні

продукти для розв’язування актуальних задач
управлінського обліку з використанням інтегрованих
аналітичних методів, прийомів та засобів;
ФК 3. Вміння формувати фінансову звітність за
міжнародними стандартами, інтерпретувати,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію
для прийняття управлінських рішень.
ФК 4. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і
практичні підходи щодо організації аудиту та оптимізації
податкових розрахунків;
ФК 5. Здатність виконувати адміністративно-управлінські
функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання,
органів державного сектору.
ФК 6. Здатність проводити наукові дослідження з метою
вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації
та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування.
ФК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати
методики та впроваджувати сучасні методи обліку і
оподаткування, а також оцінювання бізнес-процесів та
ресурсів у відповідності зі стратегічними цілями
підприємства.
ФК 8. Вміння використовувати набуті знання і навички з
документального оформлення господарських операцій
зовнішньоекономічної діяльності, ведення синтетичного і
аналітичного обліку, відображення податкових наслідків по
операціях у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
ФК 9 Здатність використовувати теоретичний та
методологічний інструментарій в процесі консолідації
фінансової звітності групи підприємств та вміння складати
консолідовану фінансову звітність;
ФК 10. Вміння застосовувати технології процесу експертної
оцінки майна, змісту основних підходів до оцінки,
відповідних їм методів, сфери застосування окремих методів
оцінки, а також інтерпретувати отримані результати оцінки
об’єктів в системі бухгалтерського обліку для забезпечення
оперативності прийняття управлінських рішень в сучасних
умовах ведення бізнесу.
ФК 11. Здатність планувати роботу аудиторської фірми,
розробляти стратегію та загальний план аудиту, програму
аудиту, посадові інструкції працівників аудиторської фірми,
організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне
та інше забезпечення праці аудиторів, організовувати
систему внутрішнього аудиту.
ФК 12. Здатність до обґрунтування і вибору комплексу
технічних засобів, організації інформаційної бази,
визначення складу програмного забезпечення, використання
інформаційної технології збирання, реєстрації,
накопичування та обробки даних для управління і прийняття
рішень

ФК 13. Здатність до застосування в професійній діяльності
системи знань договірного та міжнародного податкового
права
ФК 14. Вміння структурувати та розв’язувати проблеми в
різних професійних ситуаціях, здатність застосовувати
здобуті здібності, знання, досвід та залучатись до
міжнародного співробітництва у професійній діяльності.
ФК 15. Здатність шляхом самостійного навчання освоїти
нові сфери діяльності, використовуючи здобуті знання з
обліку та оподаткування.
ФК 16. Здатність розуміти та уміло використовувати
математичні методи, які використовуються в обліку,
оподаткуванні та оцінюванні у бізнесі.
ФК 17. Здатність надавати пропозиції про підготовку та
проведення заходів обліково-аналітичного забезпечення
діяльності підприємства.
ФК 18 Здатність впроваджувати безпечні технології,
здійснювати вибір оптимальних умов і режимів праці,
проектувати та організовувати робочі місця на основі
сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі
охорони праці та безпеки життєдіяльності
7 – Програмні результати навчання
ПРН 1. Знати теорію, методику і практику формування
облікової інформації за стадіями облікового процесу і
контролю для сучасних і потенційних потреб управління
суб’єктами господарювання з урахуванням професійного
судження
ПРН 2. Уміти організовувати, розвивати, моделювати
системи обліку і координувати діяльність облікового
персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів
господарювання
ПРН 3. Володіти інноваційними технологіями,
обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування
методики аудиту чинної системи оподаткування
підприємства
ПРН 4. Визначати інформаційні потреби користувачів
облікової інформації, надавати консультації управлінському
персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової
інформації
ПРН 5. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми
управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання
ПРН 6. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на
підставі діючого податкового законодавства
ПРН 7. Формувати фінансову звітність за національними
та міжнародними стандартами для суб’єктів
господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати
й використовувати відповідну інформацію для прийняття
управлінських рішень

ПРН 8. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх
та зовнішніх чинників, що мають вплив на стратегію
діяльності суб’єктів господарювання та визначають їх
економічну поведінку
ПРН 9. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та
імплементувати їх у професійну діяльність та
господарську практику
ПРН 10. Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації
задля вирішення комунікативних завдань державною та
іноземними мовами
ПРН 11. Обґрунтовувати порядок реалізації
адміністративно-управлінських функцій у сфері діяльності
суб’єктів господарювання, органів державного сектору
ПРН 12. Готувати й обґрунтовувати висновки задля
консультування власників, менеджменту суб’єкта
господарювання та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
ПРН 13. Уміти організовувати систему формування
облікової інформації в сфері зовнішньоекономічної
діяльності суб’єкта господарювання
ПРН 14. Уміти використовувати сучасні програмні продукти
для розв’язування актуальних задач управлінського обліку з
використанням інтегрованих аналітичних методів, прийомів
та засобів
ПРН 15. Володіти інструментарієм консолідації фінансової
звітності групи підприємств та уміти складати
консолідовану фінансову звітність;
ПРН 16. Володіти інноваційними технологіями процесу
експертної оцінки майна, змісту основних підходів до
оцінки, відповідних їм методів, сфери застосування окремих
методів оцінки, а також уміти інтерпретувати отримані
результати оцінки об’єктів в системі бухгалтерського обліку
для забезпечення оперативності прийняття управлінських
рішень в сучасних умовах ведення бізнесу
ПРН 17. Уміти застосовувати теоретичні, організаційні та
регуляторні засади податкового законодавства з метою
прийняття ефективних управлінських рішень
ПРН 18. Уміти застосовувати знання та навички контролю
за станом обліку і звітності, адміністрування податків та
зборів, використовуючи прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної діяльності
ПРН 19. Уміти застосовувати знання в сфері стратегічного
аналізу та прогнозної оцінки господарських процесів, подій
та явищ суб’єктів господарювання та дослідження
ефективності системи їх управління
ПРН 20. Розробляти податкову політику суб’єкта
господарювання відповідно до обраної системи
оподаткування, визначати рівень податкового навантаження
суб’єктів господарювання

ПРН 21. Формувати стратегію оптимізації системи
оподаткування підприємств
ПРН 22. Нести відповідальність за розвиток професійних
знань та демонструвати вправність у володінні іноземною
діловою мовою
ПРН 23. Уміти розробляти методику прийняття науковообґрунтованих управлінських рішень у сфері обліку і
оподаткування
ПРН 24. Застосовувати навики виявляти і вирішувати етичні
проблеми, ґрунтуючись на принципах професійної етики та
корпоративної соціальної відповідальності
ПРН 25. Застосовувати навики письмової та усної
презентації результатів власної роботи, наукового та
практичного матеріалу
8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Реалізацію освітньої програми забезпечують науковоКадрове забезпечення
педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими
званнями, а також висококваліфіковані залучені фахівціпрактики. З метою підвищення фахового рівня всі науковопедагогічні працівники один раз на п’ять років проходять
стажування, в т. ч. закордонні.
Навчальні аудиторії оснащені сучасним демонстраційним
Матеріально-технічне
обладнанням, Wi-Fi, комп’ютерні кабінети – технікою із
забезпечення
новітніми версіями фахового програмного забезпечення.
Наявність бібліотеки, гуртожитку, їдальні, медпункту,
закритої спортивної та тренажерної зали, спортивного
майданчику.
Освітня програма повністю забезпечена навчальною
Інформаційне та
літературою, релевантними інформаційними ресурсами та
навчально-методичне
навчально-методичними комплексами з навчальних
забезпечення
дисциплін, які викладаються.
Освітня програма забезпечена сучасними інформаційними
системами і технологіями, спеціалізованим програмним
забезпеченням, методичним інструментарієм для організації
та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту,
оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.
9 – Академічна мобільність
На загальних підставах в межах України. Короткострокове
Національна кредитна
навчання студентів за попередньо визначеним курсом в
мобільність
інших закладах вищої освіти.
Студенти та співробітники інституту можуть скористатися
Міжнародна кредитна
можливістю міжнародної кредитної мобільності за рахунок
мобільність
угод, укладених Київським національним торговельноекономічним університетом в рамках програми Еразмус+ за
напрямком К1:
1. Університет Парі Ест Кретей (м. Париж, Франція).
Освітній ступінь магістр, спеціальність «Міжнародний
магістр з бізнес-менеджменту».
2. Бізнес-школа «Ауденсія» (м. Нант, Франція). Освітній
ступінь магістр, спеціальність «Економіка, менеджмент та

Навчання іноземних
здобувачів вищої освіти

бізнес-адміністрування». Для науково-педагогічного
персоналу: мобільність з метою викладання.
3. Університет Хоенхайм (м. Штутгарт, Німеччина).
Освітній ступінь магістр, спеціальність «Економіка та
бізнес-адміністрування»; для науково-педагогічного
персоналу: мобільність з метою стажування.
Можливе за умови: володіння українською мовою;
наявності диплому бакалавра, який пройшов процедуру
визнання в Міністерстві освіти і науки України

2. Перелік компонент освітньої програми та їх логічна послідовність
2.1. Перелік компонент ОП
Компоненти освітньої програми
Кількість
(навчальні дисципліни, курсові проекти
кредитів
(роботи), практики, кваліфікаційна робота)
1
2
3
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1 Аудит оподаткування
6
ОК 2 Облік і фінансова звітність за міжнародними
6
стандартами
ОК 3 Управлінська звітність
6
ОК 4 Обліково-аналітичне забезпечення
6
стратегічного менеджменту
ОК 5 Оцінювання та облік майна в матеріальній
6
формі
Загальний обсяг обов'язкових компонент:
Вибіркові компоненти ОП
ВК 1 Економічна безпека підприємства
6
ВК 2 Облік зовнішньоекономічної діяльності
6
Методологія і організація наукових
6
ВК 3
досліджень
ВК 4 Облік і звітування міжнародних корпорацій
6
ВК 5 Методика викладання у закладах вищої освіти
6
ВК 6 Оцінювання і облік нематеріальних активів
6
ВК 7 Внутрішній аудит
6
ВК 8 Консолідація фінансової звітності
6
ВК 9 Форензік
6
ВК 10 Наукове моделювання
6
ВК 11 Інтелектуальна власність
6
ВК 12 Візуалізація даних
6
Інформаційні технології управлінської
6
ВК 13
звітності
Загальний обсяг вибіркових компонент:
Практична підготовка
Виробнича (переддипломна) практика
9
Атестація
Виконання випускної кваліфікаційної роботи та
атестація
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Код
н/д

Форма
підсумкового
контролю
4
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
30
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
Екзамен
36
Залік
15
90

2.2. Структурно-логічна схема ОП
ОК 1. Аудит оподаткування
ОК 2. Облік і фінансова звітність за
міжнародними стандартами
ОК 3. Управлінська звітність
ВК 1. Економічна безпека
підприємства
ВК 3. Методологія і організація
наукових досліджень
ВК 5. Методика викладання у
закладах вищої освіти
ВК 2. Облік зовнішньоекономічної
діяльності
ВК 4. Облік і звітування міжнародних
корпорацій

І курс 2 семестр
ОК 4. Обліково-аналітичне
забезпечення стратегічного
менеджменту
ОК 5. Оцінювання та облік майна в
матеріальній формі

ІІ курс 3 семестр

ІІ курс 4
семестр

ВК 12. Візуалізація даних

ВК 13. Інформаційні технології
управлінської звітності

ВК 7. Внутрішній аудит
ВК 6. Оцінювання і облік
нематеріальних активів
ВК 8. Консолідація фінансової
звітності
ВК 9. Форензік
ВК 10. Наукове моделювання
ВК 11. Інтелектуальна власність

Виробнича (переддипломна) практика

Виконання випускної кваліфікаційної роботи та атестація

І курс 1 семестр

3. Форми атестації здобувачів вищої освіти
Атестація випускників освітньо-професійної програми спеціальності «Облік і
оподаткування» спеціалізації «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі»
проводиться у формі захисту випускної кваліфікаційної роботи та завершується
видачею документу встановленого зразка про присудження їм ступеня магістра із
присвоєнням кваліфікації: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Облік і
оподаткування» спеціалізація «Облік, оподаткування та оцінювання в бізнесі».
Атестація здійснюється відкрито і публічно.
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4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам
освітньої програми
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН)
відповідним компонентам освітньої програми
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