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•Ви амбіційна, цілеспрямована молода людина 
і бажаєте успішної стрімкої кар’єри (на 
вітчизняному та міжнародному ринку праці), 
невпинного професійного зростання на 
керівних посадах і без рутинної роботи в 
економічній сфері?  Тоді Ваш старт у 
реалізації цієї мрії починається з 
магістерської програми кафедри аудиту 
«Аудит та державний фінансовий контроль»!



•Місія нашої програми: підготовка на засадах 
конкурентоспроможності та  інноваційності 
фахівців нової формації з аудиту, державного 
фінансового контролю, обліку та оподаткування, 
які відповідають сучасним професійним 
стандартам та здатні задовольняти запити 
суспільства та  роботодавців (держави і бізнесу), 
а також є багатогранними особистостями.



Керівник магістерської програми:
Петрик Олена Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри аудиту

Наші викладачі:
3 – доктори економічних наук, професори

10 – кандидатів економічних наук, доцентів

3 – старші викладачі та асистенти

Із них:

4 - сертифіковані аудитори

8 - мають інші професійні сертифікати 

(у тому числі Сертифікат  Спілки податкових консультантів України, судового 

економічного експерта, Диплом АССА по міжнародній фінансовій звітності 

DirIFR , Сертифікат САР та ін.) 



Переваги навчання за магістерською програмою «Аудит 
та державний фінансовий контроль»:
• унікальна освітня програма, перша в Україні, за якою готують 

висококваліфікованих  фахівців нового покоління у сфері аудиту, 
державного контролю, обліку та оподаткування;

• інтегрований міждисциплінарний характер навчання; відповідність 
Міжнародним стандартам освіти бухгалтерів;

• наявність значного попиту на ринку праці на професіоналів зі знаннями і 
практичними навичками у сфері незалежного, внутрішнього та державного 
аудиту і контролю;

• широкий перелік спеціалізованих дисциплін практичного спрямування, 
можливість отримання навичок роботи з інноваційними прикладними 
програмними продуктами для бухгалтерів і аудиторів з видачею 
сертифікатів користувача від їх розробників;



Переваги навчання за магістерською програмою «Аудит 
та державний фінансовий контроль»:

• стажування, практика у провідних міжнародних і вітчизняних 
аудиторських фірмах, державних контролюючих органах, 
корпораціях з можливістю подальшого працевлаштування;

• можливість подальшого навчання в аспірантурі;
• широкі можливості міжнародної академічної мобільності, 

отримання подвійного диплому про вищу освіту одночасно у 
КНЕУ та у закордонному вузі, підтримка студентських наукових 
досліджень.

• увага та індивідуальний підхід до навчання кожного студента, 
можливість комфортно поєднувати роботу і відвідування 
занять.



Залучення до навчального процесу 
практиків:
• Викладання окремих дисциплін, занять, тренінгів та 

майстер-класів здійснюється із залученням до 
навчального процесу практиків (незалежних 
аудиторів, податкових консультантів, представників 
регуляторів та професійних організацій 
(Аудиторської палати України, Спілки аудиторів 
України, Інституту внутрішніх аудиторів та ін.) 
Міністерства фінансів України, Рахункової палати 
України, Державної аудиторської служби та ін.; 



Сертифікація випускників: 

• можливість на перспективу отримання сертифікатів 
незалежного аудитора, економічного 
експерта, кваліфікаційного свідоцтва судового експерта,

• сертифікація АССА (зарахування рівнів F1-F4, F7 за 
результатами навчання в КНЕУ), CIMA, CAP, CIPA;

• набуття навичок роботи з низкою програмних продуктів: 
он-лай бухгалтерія «Облік SaaS», «Master:Бухгалтерія», 
«ІС-ПРО» та видача сертифікатів користувачів зазначених 
прикладних програмних рішень.
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Наші випускники можуть:
• Створити та організувати діяльність аудиторської фірми;

• Планувати та проводити незалежні аудиторські перевірки, 

надавати супутні аудиторські послуги;

• Проводити контроль якості роботи аудиторів (аудиторських фірм);

• Створити службу внутрішнього аудиту, виконувати обов’язки 

внутрішнього аудитора;

• Організувати і провести державний аудит за вимогами міжнародних стандартів ISSAI;

• Проводити інспектування, податкові перевірки та економічні експертизи;

• Надавати консалтингові послуги, здійснювати процедуру «дью ділідженс»;

• Застосовувати спеціальні програмні продукти та інформаційні системи у роботі аудитора;

• Вести облік та готувати звітність за міжнародними стандартами, організовувати  бухгалтерський 
облік, здійснювати корпоративний аналіз та діагностику, а також податкове управління і контроль;

• Проводити наукові дослідження у сфері аудиту та контролю.





Саме тому наші випускники працюють:
• у міжнародних і вітчизняних аудиторських і консалтингових компаніях;

• у системі корпоративного управління суб’єктів господарювання;

• у службах внутрішнього аудиту;

• в органах Державної аудиторської служби України, Рахункової палати 
України та її територіальних підрозділах;

• у підрозділах внутрішнього аудиту міністерств та інших органів 
виконавчої влади;

• в установах, організаціях і підприємствах, які належать до сфери
державного управління;

• у бухгалтерських службах, фіскальних органах, судово-експертних 
установах, навчальних і науково-дослідних установах і організаціях

• та у багатьох інших структурах.



… на посадах:
• аудитора;

• помічника аудитора;

• державного аудитора;

• внутрішнього аудитора;

• фінансового директора;

• контролера; внутрішнього контролера;

• головного бухгалтера; бухгалтера;

• інспектора

• економіста;

• консультанта з питань обліку, оподаткування та економічного контролю;

• фінансового аналітика;

• фахівця з оподаткування;

• наукового співробітника, викладача та на багатьох інших



Обов'язкові дисципліни програми:
• Глобальна економіка;

• Соціальна відповідальність;

• Методологія та організація наукових досліджень в обліку, 
аудиті та оподаткуванні;

• Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами;

• Податковий менеджмент;

• Організація бухгалтерського обліку;

• Організація і методика контролю та аудиту;

• Корпоративний аналіз та бізнес-діагностика



Вибіркові дисципліни:
• Внутрішній аудит корпорацій;

• Державний фінансовий контроль;

• Консолідація фінансової звітності;

• Економічна експертиза в сфері обліку та оподаткування;

• Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті;

• Дью ділідженс підприємств;

• Аудит оподаткування підприємницької діяльності;

• Аудит державних фінансів



МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 

«АУДИТ ТА ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ 
КОНТРОЛЬ» – ВАШ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР ТА 

ДОРОГА ДО ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ!



Ви вже зробили свій вибір?
Залишилися питання?

Завітайте до нас:
м. Київ, вул. Дегтярівська, 49 Г

корупс №2, кафедра аудиту (ауд. 53, 54,55)

тел. (044) 371-62-54

Сайт: http://oef.kneu.edu.ua/ua/depts8/k_audytu/


