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Мета програми: розвиток системних знань та 
практичних навичок у сфері обліку, аудиту та 
оподаткування з метою формування обліково-
аналітичних даних для прийняття рішень щодо 
управління підприємницькою діяльністю.   
Що отримають випускники програми по її 
закінченні:  
 володіння основними положеннями теорії 
методології, практики бухгалтерського обліку, аудиту 
та оподаткування; 
 вміння використовувати сучасні інформаційні 
системи і технології для організації обліку, аудиту та 
оподаткування; 
 практичні навички формування, узагальнення та 
надання деталізованої інформації для прийняття 
управлінських рішень  з урахуванням специфіки 
роботи підприємств різних видів економічної 
діяльності; 
 практичні навички використання сучасних 
зарубіжних методик обліку при складанні фінансової 
та управлінської звітності; 
 здатність використовувати професійно-
профільовані знання й практичні навички для  
організації проведення різних видів контролю. 
 
 
  
 
 Облік та фінансова звітність за міжнародними 
стандартами  
 Бухгалтерський облік в управлінні суб’єктом 
господарювання 
 Організація бухгалтерського обліку 
 Організація і методика аудиту 
 Фінансовий аналіз 
 Стратегічний управлінський облік 
 Бюджетування податків і зборів на підприємстві 
 Управлінські інформаційні системи в аналізі та 
аудиті підприємства 
 Консолідація фінансової звітності 
 Державний фінансовий контроль  
 Аудит оподаткування підприємств 

ОСОБЛИВОСТІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ: 
 

 
 

Відмінності програми, що сприяють підвищенню 
конкурентоспроможності її випускників:  
 викладання здійснюється фахівцями з практичним 
досвідом роботи; 
 залучення провідних викладачів, які мають досвід 
викладання у зарубіжних навчальних закладах;  
 проведення інтерактивних лекцій та тренінгів за участю 
фахівців-практиків відомих українських та міжнародних 
компаній;  
 вивчаються дисципліни, що враховуються в 
сертифікаційних програмах міжнародних професійних 
бухгалтерських організацій; 
 надання можливості опанувати окремі дисципліни шляхом 
навчання в закордонних університетах – партнерах КНЕУ;  
 формування практичних навиків під час проходження 
практики в міжнародних компаніях з подальшим 
працевлаштуванням;    
 розвиток навиків наукового дослідження та отримання 
рекомендації для навчання в аспірантурі. 
 
Магістерська програма є сертифікованою АССА за 
рівнями F1-F4, F7. 
По закінченню студенти отримають диплом магістра за 
спеціальністю «Облік і оподаткування»   
 
 
 
 
ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАІНИ 
Наявність диплому бакалавра за такими галузями знань: 
Міжнародні відносини, Економіка та підприємництво, 
Менеджмент і адміністрування 
Прийом документів: 4-16 липня 2016 р.   
Вступні іспити: фахове випробування,  іноземна мова  
 

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН  
Наявність диплому бакалавра з Економіки або Менеджменту  
Прийом документів: 1 липня - 29 серпня 2016 р.  
Вступне випробування: співбесіда   
 

Початок навчання: 1 вересня 2016 р.  
Мова навчання:  англійська  
Форма навчання: денна  

Термін навчання: 1 рік 6 міс.  

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМИ: 

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ: УМОВИ ВСТУПУ: 
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