Вища освіта є одним з визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних
сил суспільства, розвитку духовної культури, запорукою майбутніх успіхів у зміцненні й
утвердженні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та
правової держави. Освітній рівень здобутий у вищих навчальних закладах є запорукою
здатності до конкуренції на ринку праці.

Бажаєте подбати про своє майбутнє?
Прагнете отримати перспективну освіту?
Мрієте про високооплачувану і цікаву роботу?

Запрошуємо Вас у Чернігівський національний технологічний університет
на програми підготовки бакалавра і магістра
за спеціальністю 071 „Облік і оподаткування”.
Успішна професійна кар’єра починається у нас!
Кафедра БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
здійснює підготовку
за спеціальністю 071 „ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”
галузі знань 07 „Управління та адміністрування”
за ступенями вищої освіти:
БАКАЛАВР, денна і заочна форми навчання, у тому числі на основі освітнього рівня
молодшого спеціаліста;
МАГІСТР, денна і заочна форми навчання на основі ступеня бакалавра;
ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) РІВЕНЬ (аспірантура), денна і заочна форми
навчання на основі магістратури;
Ми чекаємо на Вас, наші майбутні студенти, магістранти і аспіранти!
ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ
ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Україна, 14027, г. Чернігів, вул. Шевченка, 95
тел. (0462) 95-21-14, web-сайт: www.stu.cn.ua

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ – одна з найбільш актуальних професій в кожній державі,
оскільки тисячі підприємств, установ і організацій прагнуть мати у своєму штаті грамотного
бухгалтера, який вміє вести облік, аналізувати фінансово-економічні ситуації, здійснювати
контроль і забезпечуватиме якісне прийняття фінансових, інвестиційних та інших
управлінських рішень.
Кафедра БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА АУДИТУ Чернігівського
національного технологічного університету є лідером обліково-економічної освіти
Чернігівського регіону і випускає конкурентоспроможних фахівців, які користуються
беззаперечним авторитетом у державних, фінансово-кредитних установах України, на
підприємствах різних видів економічної діяльності та форм власності, зокрема, у
роботодавців Чернігівського регіону, в основі чого є їх ґрунтовна підготовка.

Чернігівський національний технологічний університет здійснює підготовку
висококваліфікованих фахівців у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування та
аудиту відповідно до потреб національної економіки і європейських вимог, які здатні,
використовуючи як традиційні методи, так і сучасні комп’ютерні пакети спеціалізованих
програм, виконувати інформаційні, контрольні та аналітичні функції, що дає можливість
забезпечити ефективність функціонування підприємств, організацій і установ в умовах
ринку.
Програми підготовки за спеціальністю 071 „ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” галузі знань
07 „Управління і адміністрування” навчать Вас бути головним ДИПЛОМАТОМ і
ЗАХИСНИКОМ підприємства у податкових спорах на основі:
- знання і вміння правильно організувати бухгалтерський облік,
- усвідомлення ролі бухгалтера в управлінні підприємством та взаємодії його
структурних підрозділів,
- вміння читати і розуміти норми бухгалтерського, податкового, трудового, цивільного і
господарського законодавства,
- вміння використовувати інструменти економічного аналізу і аудиту з метою захисту
підприємства у податкових спорах.
Ви здобудете ЗНАННЯ:
- основних положень теорії, методології, практики бухгалтерського обліку, аудиту і
оподаткування,
- як переконати всі підрозділи своєчасно і якісно складати первинні документи і
передавати їх в бухгалтерію для правильного визначення податкового навантаження,

- практичні навички формування і узагальнення облікової інформації для прийняття
управлінських рішень залежно від специфіки роботи підприємств різних видів економічної
діяльності,
- як розраховувати суми податків і рівень податкового навантаження у національних і
міжнародних операціях,
- що таке альтернатива в бухгалтерському обліку і як її використовувати у цілях
оптимізації податкового навантаження,
- практичні навички використання сучасних зарубіжних методик обліку при складанні
фінансової та управлінської звітності,
- методики проведення зовнішнього і внутрішнього аудиту фінансової і податкової
звітності суб’єктів господарювання, а також окремих об’єктів, класів операцій, бізнеспроцесів компаній; практичні аспекти проведення аудиту оподаткування підприємств і
надання аудиторських послуг у сфері оподаткування,
- аспектів організації і методики проведення державного фінансового аудиту,
внутрішнього аудиту відносно різних об’єктів аудиту державних фінансів,
- змісту і особливостей проведення економічної експертизи та експертних досліджень в
галузі обліку та оподаткування, а також інші системні знання.
У результаті вивчення програм підготовки за спеціальністю 071 „ОБЛІК І
ОПОДАТКУВАННЯ” Ви зможете знаходити правильні відповіді на проблемні питання і
творити нове в оптимальному оподаткуванні підприємства.
Освіта за спеціальністю 071 „ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ” дозволить Вам працювати на
малих, середніх і великих підприємствах, підприємствах з іноземними інвестиціями у якості
бухгалтера, економіста, фінансового директора, в контролюючих і фіскальних органах, в
державних фінансових органах, міністерствах і відомствах, в аудиторських фірмах, в банках,
інвестиційних фондах, страхових компаніях, в правоохоронних органах (розслідування
справ економічного характеру), залежно від бажання і покликання – викладати облік, аудит,
економічний аналіз, оподаткування у вищих навчальних закладах.
Основними посадами, на які працевлаштовуються випускники обліково-економічного
факультету Чернігівського національного технологічного університету, після успішного
завершення навчання за програмами спеціальності 071 „ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”, є:
аналітик консолідованої інформації, аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування,
аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, головний бухгалтер, головний державний
податковий інспектор, головний касир, головний ревізор, директор фінансовий, економіст з
бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з фінансової роботи,
економіст-радник, інспектор з контролю за цінами, казначей, консультант з економічних
питань, спеціаліст-аналітик з дослідження товарного ринку, консультант з податків і зборів,
науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік, управління підприємницькою
діяльністю, управління банками та в секторі загальнодержавного управління), начальник
контрольно-ревізійного відділу, ревізор-інспектор податковий, багато інших.

Наше студентство – це найбільш динамічна частина суспільства, яка має особливий
статус, своєрідний менталітет, незалежний погляд на життя. Студентські роки – прекрасна,
неповторна пора, час насичений подіями і звершеннями, це найщасливіші роки молодості,
буяння мрій, бажання жити і творити!
Запрошуємо Вас, Цілеспрямовані Особистості, в команду ОБЛІКОВОЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Чернігівського національного технологічного
університету для здобуття якісної освіти, особистісного зростання та успішної
самореалізації!

