
НАЗВА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1
Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами /Accounting and 
financial reporting according to international standards 0

2 Податковий менеджмент /Tax management 0
3 Стратегічний управлінський облік/Strategic managerial accounting 0
4 Консолідація фінансової звітності /Consolidation of financial statements 1
5 Податковий консалтинг/Taxt consulting 1
6 Аудиторський консалтинг/Audit consulting 2
7 Бухгалтерський аутсорсинг/Accounting outsourcing 2

Адміністрування податків /Taxes administration
Аудит інвестиційних проектів /Audit of investment projects
Аудит оподаткування/Audit of taxation
Бухгалтерський аутсорсинг/Accounting outsourcing
Внутрішній аудит/Internal Audit
Економічна діагностика підприємства/Economic diagnostics of the enterprise
Інтегрована звітність/Integrated reporting
technologies in management 
Консалтинг/Сonsulting
Методологія і організація наукових досліджень/Methodology and organization of 
scientific researches
Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів/International standards of 
accountants  professional ethics 
Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства/Accounting in Foreign 
economic activity of the enterprise
Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій/Accounting and 
taxation of international corporations activity
Облікова політика підприємства/Accounting policy of an enterprise
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 
підприємства/Accounting and analytical support for the economic security of 
enterprises
Оцінювання та облік нематеріальних активів /Evaluation and  accounting of  
intangible assets
Податкове право/Tax Law
Професійна комунікація іноземною мовою/Foreign language professional  
communication
Стратегічний аналіз/Strategic analysis
Трансфертне ціноутворення/Transfer pricing
Управління вартістю підприємства/Eterprise Cost Management 
Фінансовий менеджмент/Financial management
Управлінський облік/Managerial accounting
Облік і звітність в оподаткуванні /Accounting and reporting in taxation 
Облік за видами економічної діяльності/Accounting according types of economic 
activity

Виробнича (переддипломна) практика  2

Виконання випускної кваліфікаційної роботи та захист 3

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціалізація «Облік і податковий консалтинг»

Випускники можуть працювати на посадах: фінансових директорів підприємств, керівників
фінансових і фінансово-економічних підрозділів; консультантів з економічних питань, податкових
консультантів, головних бухгалтерів та їх за ступників; бухгалтерів; аудиторів; контролерів;
внутрішніх аудиторів; ревізорів; податкових інспекторів; фінансових аналітиків.

Працевлаштування у провідних
підприємствах з іноземними інвестиціями, міжнародних консалтингових і аудиторських компаніях,
підприємствах державного сектору, малого та середнього бізнесу у якості фахівців з обліку, аудиту,
економічного аналізу, бізнес-аналітиків, консультантів з обліку та оподаткування та у закладах вищої
освіти.

 Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:
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1. ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
1.2. Цикл професійної підготовки

3. Практична підготовка

2. ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ
2.2. Цикл професійної підготовки

4. Атестація
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