
 

Працевлаштування 

 

Випускник може працювати: 
 на всіх посадах обліково-аналітичного 

профілю (бухгалтер, касир, бухгалтер-
експерт, економіст-аналітик тощо);  

 консультантом з економічних питань; 
 економістом з бухгалтерського обліку 

та аналізу господарської діяльності; 
 експертом-консультантом з питань 

оподаткування в консалтингу; 
 керівником підприємства.  
 

Програма орієнтована на посади: 
 головного бухгалтера, 
 фінансового директора, 
 аудитора (після сертифікації), 
 начальника відділу, 
 заступника директора з розвитку, 
 керівника власної консалтингової фірми. 

 
 

Зараз зростає попит 
та фахівців з базовою 
обліковою підготовкою 

та підвищеними 
навичками у сфері 
менеджменту та 

консалтингу 

 
 

Конкурсні предмети (на основі повної 
загальної середньої освіти) у 2019 році 

НА БЮДЖЕТ І КОНТРАКТ 
1. Українська мова та література (ЗНО) 
2. Математика(ЗНО) 
3. Іноземна мова або географія (ЗНО) 

ТІЛЬКИ НА КОНТРАКТ 
1. Українська мова та література (ЗНО) 
2. Історія України (ЗНО) 
3. Іноземна мова або географія (ЗНО)  
 

Випускники звільняються від здачі 
іспитів першого рівня і розпочинають  
професійну кваліфікацію CIMA з кейс-
стаді операційного рівня одночасно з 

отриманням ступеня бакалавра 
 

 

 

Докладна інформація 
про прогресивну 

освітньо-професійну 
програми підготовки  
з бізнес-консалтингу 
(СIMA) представлена 

на сайті: 
kafacco.hneu.edu.ua 

 

Наші контакти: 
Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 
61166, м. Харків, пр. Науки, 9а 

Тел.: (057) 702-18-30 

Факультет Консалтингу  
та міжнародного бізнесу 

Харківського національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця 

у співпраці з 

 

 

 
 

запрошує на навчання 
 

Освітньо-професійна програма 

«БІЗНЕС-КОНСАЛТИНГ» 
 

 

 
 

спеціальність 071 
«Облік і оподаткування» 

 

галузь знань 07 «Управління та адміністрування» 
 

Chartered Institute of 

Management Accountants 

Привілейованим 
Інститутом  

Управлінських 
Бухгалтерів, 

Великобританія 
 

 



Які переваги надає CIMA? 
 

 
 The Chartered Institute of Management 

Accountants (Міжнародна асоціація 
фахівців в галузі управлінського облі-
ку) є провідною й найбільшою в світі 
професійною асоціацією фахівців з 
управлінського обліку. Налічує 227000 
членів, які працюють у 179 країнах.  

 Члени і студенти CIMA працюють на 
промислових і торговельних підпри-
ємствах, у державних установах і не-
комерційних організаціях. 

 CIMA спільно з Американським інститу-
том дипломованих бухгалтерів AICPA 
заснувала статус сертифікованого 
міжнародного фахівця в галузі управ-
лінського обліку CGMA (Chartered 
Global Management Accountant), який 
отримують талановиті та цілеспрямо-
вані фахівці з управлінського обліку, 
що володіють знаннями і здібностями 
для інтенсивного розвитку бізнесу. 

 CIMA орієнтує навчання на ефективне 
прийняття рішень на основі аналізу 
релевантної інформації за для ство-
рення і підтримки вартості  
 

Навіть якщо Ви не 
плануєте підтверджувати 
професійну кваліфікацію, 

акредитація освітньої 
програми з бізнес-
консалтингу в CIMA 

гарантує високу якість 
навчання та відповідність 
європейським стандартам 

Зміст підготовки 
 

 
 Основу програми становить орієнтація 

на визначені в CIMA сфери діяльності, 
такі як: фінансова стратегія, зовнішня 
звітність, внутрішній контроль, тран-
сформація витрат, управління фінан-
сами та проектами, управління ризи-
ками та ресурсами, бюджетний конт-
роль, обліково-аналітична підтримка 
бізнесу, аудит та внутріншій аудит, 
стратегічний податковий контроль 

 Навчання в розрізі означених сфер 
діяльності розкривається також з точ-
ки зору провадження професійної 
консалтингової діяльності 
 

 
 

Кейс-стаді операційного рівня імітує функцію 
працівника з фінансових питань, який працює 

на операційному рівні та приймає тактичні 
рішення, для яких необхідний аналіз 

фінансової та нефінансової інформації. Він 
здатен аналізувати структуру організації, 
вирішувати питання витрат й фінансового 

планування, показувати їхній вплив на 
підготовку фінансової звітності та на 

податкові наслідки 

Наші переваги 
 

 
 Орієнтація на формування 

максимально широкого економічного 
світогляду майбутнього професіонала  

 Вагомий акцент на фундаментальну 
теоретичну підготовку з економіки та 
інформаційних технології; 

 Індивідуалізація процесу навчання за 
рахунок вибору 25% дисциплін; 

 Підсилена підготовка з іноземної мови. 
Можливість отримання сертифікату 
BEC (Business English Certificates);  

 Навчання з профільних дисцип-
лін повністю забезпечено пакетами пе-
рвинних документів, форм звітності та 
комплексних завдань з діагностики 
якості сформованості компетентностей  

 широко задіяні мультимедійні техноло-
гії та проводиться моделювання вироб-
ничих процесів та ситуацій; 

 Розвиток аналітичних здібностей та 
критичного мислення через залучення 
до наукової діяльності; 

 100% забезпечення гуртожитком; 
 Гарантія яскравого та незабутнього 

студентського життя. 
 

Половину всіх світових 
проблем створюють 

люди, які намагаються 
прийняти рішення до 
того, як отримають 

всю необхідну для цього 
інформацію. Наша 
програми вчить як 

виправити цей недолік 


