
Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітня програма: «Облік і оподаткування» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на 

вирішення конкретних практичних прикладів 

майбутньої діяльності, що дозволяє 

студентам набути необхідних навичок у сфері 

організації та ведення бухгалтерського обліку 

на підприємстві. 

 

Випускник може займати такі посади: 

– керівники різного рівня; 
– головний бухгалтер та його заступник; 
– бухгалтер; 
– економіст; 
– фінансовий директор. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

 Аналіз господарської діяльності 

 Аудит 

 Бухгалтерський облік 

 Бухгалтерський облік в торгівлі 

 Бухгалтерський облік у банках 

 Бухгалтерський облік у державному секторі 

 Економічний аналіз 

 Звітність підприємства 

 Інформаційні системи і технології в обліку 

 Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства 

 Облік за видами економічної діяльності 

 Облік на підприємствах малого бізнесу 

 Статистика 

 Управлінський облік  

 Фінансовий облік 

 

Бази практики: ПП «ТАУ-Поділля»; ТОВ «Електропривод»; 

ПрАТ «Вінницький ОЖК»; ТОВ «Агропартнер-1»; ТОВ «Котюжани 

зерно»; ПрАТ «ПлазмаТек»; ТОВ «Бріз-Т» та інші. 

 

 

 



Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітня програма: «Фінансовий контроль та аудит» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на 

вирішення конкретних практичних прикладів 

майбутньої діяльності, що дозволяє студентам 

набути необхідних навичок у сфері організації 

та проведення фінансового контролю та аудиту 

на підприємствах та установах державного та 

приватного сектору економіки. 

 

Випускник може займати такі посади: 

– керівники різного рівня; 
– бухгалтер; 
– головний бухгалтер та його заступник; 
– фінансовий та податковий інспектор; 
– аудитор. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

 Аналіз господарської діяльності 

 Аудит 

 Бухгалтерський облік 

 Бухгалтерський облік в державному секторі 

 Організація держави аудиту 

 Внутрішньогосподарський контроль 

 Державний фінансовий контроль організацій і установ 

 Економічний аналіз 

 Інформаційні системи і технології фінансового контролю 

 Міжнародні стандарти аудиторської діяльності 

 Статистика 

 Судова економічна експертиза 

 Управління публічними закупівлями 

 Фінансовий облік 

 

Бази практики: Головне управління Державної казначейської 

служби України у Вінницькій області; Головне управління Пенсійного 

фонду України в Хмельницькій області; ПП «ТАУ-Поділля»; 

ТОВ «Електропривод»; ПрАТ «Вінницький ОЖК»; ТОВ «Агропартнер-

1»; ТОВ «Котюжани зерно»; ПрАТ «ПлазмаТек»; ТОВ «Бріз-Т» та інші. 

 



 Спеціальність: 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Освітня програма: «Фінансова аналітика» 

 

Форма навчання: денна, заочна. 

Термін навчання: 3 р. 10 міс. 

Спрямування: Програма спрямована на 

вирішення конкретних практичних прикладів 

майбутньої діяльності, що дозволяє 

студентам набути необхідних навичок у 

обліково-аналітичні та фінансовій сфері 

підприємств. 

 

Випускник може займати такі посади: 

 керівники різного рівня; 

 бухгалтер; 

 головний бухгалтер та його заступник; 

 фінансовий та податковий інспектор; 

 аналітик; 

 аудитор. 

 

Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

 Аналіз господарської діяльності 

 Аудит 

 Бухгалтерський облік 

 Внутрішньогосподарський контроль 

 Економічна статистика 

 Економічний аналіз 

 Інформаційні системи і технології в аналізі і аудиті 

 Міжнародні стандарти аудиторської діяльності  

 Проектний аналіз 

 Системний аналіз 

 Статистика 

 Управлінський облік 

 Фінансовий облік 

 

Бази практики: Головне управління Державної казначейської 

служби України у Вінницькій області; Головне управління Пенсійного 

фонду України в Хмельницькій області; ПП «ТАУ-Поділля»; 

ТОВ «Електропривод»; ПрАТ «Вінницький ОЖК»; ТОВ «Агропартнер-

1»; ТОВ «Котюжани зерно»; ПрАТ «ПлазмаТек»; ТОВ «Бріз-Т» та інші. 


