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МЕТА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ
Ця 18-місячна програма надає можливість оволодіти
основними прийомами фінансового менеджменту та вдало їх
використовувати для прийняття ефективних бізнес-рішень.
Мета: надати слухачам прикладні знання з управління
фінансами в бізнесі.
Функціонал, який зможуть освоїти випускники
програми:
- управління фінансовими службами компанії;
- розробка фінансової стратегії та бюджетування;
- фінансова аналітика та звітність (у т. ч. відповідно до
IFRS);
- управління cash-flow та KPI компанії;
- фінансування бізнесу (формування боргового та
власного капіталу);
- інвестиційний банкінг, фінансові та реальні інвестиції;
- здійснення операцій типу M&A, дью-ділідженс;
- податковий консалтинг та оптимізація оподаткування;
- управління ризиками та антикризовий фінансовий
менеджмент.
Отримані компетенції дозволять випускникам здійснювати
успішну кар’єру у фінансових службах на промислових
підприємствах, у сфері аудиту та консалтингу, банках та
страхових компаніях, у державних фінансових органах,
компаніях з управліннями активами).

Переваги програми:






лектори програми пройшли навчання (стажування) в
найкращих університетах Німеччини, Швейцарії,
США, працюють у фінансовому секторі у міжнародних
компаніях;
до викладання блоків лекцій залучаються фінансові
менеджери відомих компаній, а також лектори з інших
країн;
можливість включного навчання в університетахпартнерах (Philipps-Universität Marburg, Georg- AugustUniversität Göttingen, Germany);
програми навчальних дисциплін уніфіковані до
найкращих західних аналогів;
можливість проходження практики у крупних
міжнародних компаніях.

ПРО ПРОГРАМУ:
Прийом документів:
для громадян України: 4-16 липня 2016 р. (фахове
випробування, іноземна мова)
для громадян іноземних держав:
1 липня - 29 серпня 2016 р. (співбесіда)
Початок навчання: 1 вересня 2016 р.
Мова навчання: англійська
Термін навчання: денна – 18 місяців

ВИВЧАЮТЬСЯ ДИСЦИПЛІНИ:
 Фінансовий контролінг
 Фінансовий менеджмент
 Управління фінансовими ризиками
 Інновації у фінансовому менеджменті
 Вартісно-орієнтоване управління фінансами
 Фінансове посередництво
 Облік і звітність за міжнародними стандартами
 ERP-системи в управлінні фінансами
 Внутрішній фінансовий контроль
 Основи наукових досліджень у сфері фінансів

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Програма призначена для потенційного лідера, який
ставить перед собою амбітні цілі у побудові
успішного та ефективного бізнесу, який прагне
Після закінчення студенти отримують диплом максимізувати прибуток від інвестицій, дізнатися, як
створити найкращі умови для фінансування
магістра зі спеціальності «Фінанси».
підприємств з високими темпами зростання і для тих,
щодо
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу хто чітко розуміє вимоги сьогодення
динамічного поєднання фінансової професійної
гарантує найкращі світові стандарти бізнес-освіти.
компетенції, стратегічного мислення і практичних
навичок.


Контакти приймальної комісії для громадян
України:
м.Київ, Проспект Перемоги 54./1, к. 109
тел.: +38-044-456-31-62
e-mail: kfip@kneu.edu.ua

Прийом
документів
на
освітньокваліфікаційний рівень магістр для громадян
іноземних держав:
м. Київ, проспект Перемоги 54/1, кім. 418
тел.: +38-044-456-30-19 38-050-385-60-36
e-mail: international.office.kneu@gmail.com

