
ШИРОКІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

 

Випускник може працювати: 
 бухгалтером 
 економістом-аналітиком 
 бухгалтером-експертом 
 бухгалтером-ревізором 
 консультантом з економічних питань 
 економістом з податків і зборів 
 економістом з бухгалтерського обліку 

та аналізу господарської діяльності 
 експертом-консультантом з питань 

оподаткування в консалтингу 
 професіонал з фінансово-економічної 

безпеки корпоративних підприємств 
 помічником аудитора 
 аналітиком консолідованої інформації 
 економістом з питань податкового 

планування на підприємствах, фінан-
сових та кредитних установах 

 спеціалістом в установах державної 
фіскальної служби та інших контро-
люючих органах 

 

З набуттям практичного досвіду: 
 головним бухгалтером 
 фінансовим директором 
 аудитором (після сертифікації) 
 начальником відділу 
 заступником директора з економіки 

 

«Хто в справах своїх не 
вміє бути гарним 

бухгалтером, той буде 
бродити як сліпий у пітьмі, 
навмання, і не минути йому 

великих збитків» 

Лука Пачолі  
(1445-1515) 

 Докладна інформація про освітньо-
професійну програму підготовки 

бакалавра з обліку, оподаткування 
та аудиту представлена на сайті: 

http://kafacco.hneu.edu.ua 

Наші контакти: 
Харківський національний економічний 

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

Тел.: (057) 702-18-30 

 

 

ЯКІСТЬ ОСВІТИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО РІВНЯ 

 

Факультет  
Фінансів і Обліку 

Харківського національного 
економічного університету 

 імені Семена Кузнеця 

запрошує на навчання 
галузь знань 07 «Управління  

та адміністрування» 

спеціальність 071 
«Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійна програма 

«ОБЛІК І АУДИТ» 
 

Наші переваги: 

краща програма підготовки 

професійні викладачі 

прогресивні технології освіти 

 висока цінність професії 



ВАШ ВИБІР 
 

Чому варто обирати освітню програму 
«Облік і аудит» спеціальності «Облік і 
оподаткування»? 
 Фахівці з обліку, аудиту та оподатку-

вання завжди потрібні на ринку праці 
 Для успішного ведення власного бізнесу 

необхідним є знання обліку та податків.  
 Перспектива престижної та високо-

оплачуваної роботи аудитором. 
 Навчання відповідає Міжнародним стан-

дартам професійної освіти бухгалтерів. 
 100% забезпечення гуртожитком.  
 

Високопрофесійна команда викладачів в 
поєднанні з новітніми технологіями 
навчання забезпечить:  
 отримання ґрунтовних теоретичних 

знань та фахових компетентностей; 
 індивідуалізацію процесу навчання; 
 широке використання інформаційних та 

аналітичних технологій; 
 поєднання освітнього процесу з практи-

чною спрямованістю навчання, прове-
денням наукових досліджень та гаран-
тією яскравого студентського життя; 

 можливість отримання професійних 
сертифікатів (бухгалтер-практик за 
САР/СІРА та СIMA); 

 підсилену підготовку з іноземних мов 
 

 

Гарантована якість 
знань допоможе здолати 
будь-які перешкоди на 
шляху до кар’єрного ус-
піху. Отримайте 100% 
задоволення від навчан-
ня та 100% результат у 
професійному розвитку 

ПРОФІЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКНИКА 
 

В структуру бакалаврської програми од-
ночасно закладено наступні спеціалізова-
ні профілі професійної підготовки: 
 

Обліково-аналітичний  
профіль 

 

Облік це мова бізнесу, яка надає інформа-
цію для прийняття стратегічних рішень. Це 
універсальний профіль, який орієнтує випу-
скника на роботу в фінансово-економічних 
та облікових службах підприємств, аудитор-
ських компаніях, органах державної влади, 
банківських та бюджетних установах. 
 

Аудиторський профіль 
 

Надаються уміння об’єктивно оцінювати та 
аналізувати інформацію, отриману за ре-
зультатами здійснення різних форм фінан-
сового контролю чи аудиту за для запобіган-
ня можливим порушенням у майбутньому  

 

Оціночний профіль 
 

Орієнтується на надання компетенцій у 
сфері оцінки майна та майнових прав під-
приємств. Студент орієнтується на роботу 
в консалтингових чи оціночних фірмах 

Профіль інформаційного 
забезпечення  

 

Передбачено широке застосування інформа-
ційних систем з метою навчити як реалізува-
ти життєві ситуацій ведення бізнесу на осно-
ві використання комп’ютерних технологій.  

Податковий профіль 
 

Податки сплачують всі громадяни, підпри-
ємства та організації. Саме тому завжди 
існуватиме необхідність в фахівцях, які 
знають як правильно нарахувати податки 
та збори. Навчальний процес здійснюють 
фахівці, які беруть участь у розробці по-
даткових реформ, виступають фахівцями 
консультантами та судовими експертами.  

 Нами пропонується унікальний набір уні-
версальних та фахових компетентностей, 
які стануть у нагоді для початку успішного 
кар’єрного розвитку у багатьох сферах 
економіки країни. Все залежить від напо-
легливості та бажання вчитися. 
 

 
 

 Освітню програму акредитовано на за-
ліки модулів кваліфікації CIMA (Chartered 
Institute of Management Accountants; Сер-
тифікований Інститут Управлінських Бухга-
лтерів, Великобритания). 
 Склавши лише ОДИН іспит випускник 
програми отримує «Диплом з управлінсь-
кого обліку» МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ. 

 Отримання акредитації СІМА підтвер-
джує високу якість наповнення освітньої 
програми «Облік і аудит», адже СІМА є 
визнаним лідером фінансових кваліфіка-
цій у світі. 


