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— проведенні інтегровано оцінки загальної ефективності спе-
ціалістів підрозділу/компанії;

— здійсненні поточного, підсумкового і відтермінованого конт-
ролю ефективності навчання, рівня розвитку професійних компе-
тенцій і ефективності спеціалістів.

Розв’язанню проблеми кадрового забезпечення певною мірою
сприятиме створення страховими компаніями власних структур
навчання персоналу, у поєднанні пошуку і організації практики
здібних студентів з подальшим внутрішньо корпоративним на-
вчанням, «доведенням» рівня їх кваліфікації до потреб конкрет-
ної компанії.

В. В. Ходзицька, канд. екон. наук, доц.,
І. Г. Ловінська, асистент,

кафедра обліку підприємницької діяльності

НЕОБХІДНІСТЬ ВКЛЮЧЕННЯ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ
ПРОГРАМИ «ОБЛІК І АУДИТ В УПРАВЛІННІ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» ДИСЦИПЛІН
РІВНЯ МІЖНАРОДНОГО СЕРТИФІКАТУ САР

Кожен професійний бухгалтер мріє підвищити свій профе-
сійний рівень. В Україні з 2002 року діє міжнародна сертифі-
кація на рівні САР (Сертифікований бухгалтер — практик) та
СІРА (Сертифікований міжнародний професійний бухгалтер).
Сертифікований бухгалтер рівня САР або СІРА — це фахівець,
здатний не тільки визначати основні показники діяльності, але
й аналізувати їх та на їх основі приймати ефективні управлін-
ські рішення.

Рівень САР включає три дисципліни «Фінансовий облік — 1
(Облік за МСФЗ)», «Управлінський облік — 1» та «Податки та
право за законодавством України».

Київський національний економічний університет імені Ва-
дима Гетьмана є лідером в Україні по підготовці висококвалі-
фікованих спеціалістів з різних напрямів економіки і тому, якщо
закінчивши наш престижний ВНЗ, спеціаліст з обліку і аудиту
буде мати ще й Міжнародний сертифікат, його ціна на ринку
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зростає в кілька разів. Для роботодавців сертифікований бухгал-
тер рівня САР або СІРА — це перш за все фахівець, який здатен
надавати достовірну та неупереджену фінансову інформацію,
визначати та прогнозувати розмір прибутку, аналізувати діяль-
ність та приймати ефективні управлінські рішення. Сертифіко-
ваний бухгалтер — це дійсно цінна знахідка для керівництва
підприємства.

Якщо студенти нашого університету продемонструють свої
знання, набуті за роки навчань в КНЕУ і успішно складуть не-
залежні іспити, які перевіряються не в Україні, зацікавленість
у наших фахівцях зросте і КНЕУ ще раз доведе, що він є ліде-
ром на ринку навчання з підготовки висококваліфікованих спе-
ціалістів.

Н. П. Хоменко, асистент,
кафедра правового регулювання економіки,

керівник юридичної клініки «Соціальна справедливість»

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

СТУДЕНТАМИ В ЮРИДИЧНИХ КЛІНІКАХ УКРАЇНИ

У зв’язку з необхідністю забезпечення ефективного функціо-
нування діяльності юридичних клінік в Україні та розширенням
змісту та форми організації навчального процесу, зокрема, форм
та видiв проведення практики студентів за допомогою юридич-
них клінік, постає потреба у висвітленні основних проблемних
питань нормативно-правового регулювання проходження прак-
тики студентами в юридичних клініках України.

Актуальність даного питання пов’язана з тим, що у переваж-
ній більшості вищих навчальних закладів України, що здiй-
cнюють підготовку фахівців за напрямом «Право», при яких
створено та діють юридичні клініки, останні використовуються
як бази навчальної або переддипломної практики. Однак при
організації навчального процесу та підготовці програм прохо-
дження практики згідно з навчальним планом, а саме прохо-
дженні студентами практики на базі юридичних клінік, вищі


