Цільова аудиторія програми
 особистості з критичним поглядом на
життя та аналітичними навичками.
Це бакалаври з обліку і аудиту, які прагнуть
отримати глибокі знання з міжнародних
стандартів звітності та розширити практичні
навички ведення фінансового та управлінського обліку, у тому числі з використанням
комп’ютерних облікових систем;
 фахівці споріднених спеціальностей, які
орієнтуються на альтернативні чи
суміжні напрямки розвитку кар’єри
Бакалаври та спеціалісти споріднених напрямів підготовки, які усвідомлюють роль
знань у сфері бухгалтерського обліку для
збільшення власної цінності як фахівця
при працевлаштуванні бухгалтером

Задачі програми
 створення гармонійно розвинутої особистості – професіонала облікової справи;
 розвиток навичок науково-дослідної
роботи та надання спроможності формування професійних суджень;
 розвиток професійних цінностей, етики
та відповідальності (соціальна задача);
 створення надійного старту для
зайняття керівних посад

Як правило, найбільшого успіху
досягає той, хто
має у своєму розпорядженні кращу
інформацію.
Бенджамiн Дизраел

Ми готуємо не просто
бухгалтерів, а
перетворюємо облік в
інформаційний центр
управління бізнесом
Докладна інформація про освітньопрофесійну програму підготовки
магістра з обліку і оподаткування
представлена на сайті:

http://kafacco.hneu.edu.ua
Наші контакти:

Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
Кафедра бухгалтерського обліку
61166, м. Харків, пр. Науки, 9а
Тел.: (057) 702-18-30

Кафедра
бухгалтерського
обліку
Харківського національного
економічного університету
імені Семена Кузнеця

запрошує на навчання

за магістерською програмою

«Бухгалтерський
облік в управлінні
суб’єктами
господарювання»
галузь знань 07 «Управління
та адміністрування»

спеціальність 071
«Облік і оподаткування»

Навчальні дисципліни
 Організація бухгалтерського обліку
 Податкове планування та мінімізація
податкових ризиків
 Фінансова звітність за міжнародними
стандартами та її аналіз
 Облік діяльності та управління
витратами підприємств
 Бухгалтерський облік в управлінні
підприємством
 Облік і техніка проведення
зовнішньоекономічних операцій
 1С:обліковий консалтинг в управлінні
бізнес-процесами підприємства (на базі
лабораторії «Навчальна бухгалтерія)
 Широкий перелік дисциплін вільного
вибору студентів (МАГ-МАЙНОРІВ)
Більшість викладачів програми окрім
академічного підтвердження кваліфікації
пройшли професійні сертифікаційні програми
та є практикуючими бухгалтерами

Мета програми
Підготовка професіоналів високого рівня,
які здатні до організації обліковоаналітичного процесу у відповідності до
вимог системи управління підприємством та
запитів глобального ринкового середовища

Навчайтеся якомога
більше та робіть
виважений вибір
свого майбутнього
кар’єрного шляху!

Конкурентні переваги
Вдале поєднання навчальних дисциплін
підсилює конкурентні переваги магістерської програми які зводяться до:
 розробки навчальних курсів у тісній співпраці з Українською асоціацією сертифікованих бухгалтерів і аудиторів та у відповідності до вимог Міжнародних стандартів професійної освіти бухгалтерів;
 врахування останніх тенденцій у сфері
фінансового та управлінського обліку та
надання студентам потужної основи для
подальших наукових досліджень;
 гармонізації курсів програми з вимогами
щодо базових знань за сертифікаційною
програмою міжнародної сертификації
професійних бухгалтерів САР/СІРА;
 наявності потужного віртуального середовища «Навчальна бухгалтерія», яке
моделює діяльність підприємства з відображенням всіх його бізнес-процесів;
 достатності отриманих після лабораторного практикуму «Навчальна бухгалтерія» знань для успішної сертифікації за
програмою «1С-Професіонал»;
 застосування тренінгових освітніх технологій та сполучення наукової і практичної складової навчального процесу.

Компетентності
 здатність організовувати облік та налагоджувати контрольно-аналітичні процеси,
орієнтовані на інформаційне забезпечення
управлінських рішень;
 здатність калькулювання собівартості продукції та формування обліково-аналітичної
інформації про виробничу діяльність в
управлінні витратами підприємства;
 здатність здійснювати облікове відображення зовнішньоекономічних операцій підприємств-резидентів та формувати інформаційні пакети для залучення іноземних
інвестицій та кредитів в іноземній валюті;
 здатність формувати облікову політику та
складати фінансову звітність підприємства
за міжнародними стандартами;
 здатність використовувати спеціалізовані
інформаційні системи і комп’ютерні технології для рішення практичних задач у
галузі професійної діяльності;
 здатність інтерпретувати представлену у
фінансовій звітності інформацію в процесі
обґрунтування рішень щодо оперативного
та стратегічного управління;
 здатність реалізовувати процеси податкової оптимізації та податкового планування
у системі корпоративного менеджменту.

