КАФЕДРА АУДИТУ, РЕВІЗІЇ ТА АНАЛІЗУ
запрошує на навчання для здобуття ступеня бакалавра з обліку і оподаткування
Освітня програма «АУДИТ І АНАЛІЗ БІЗНЕСУ»
Здобути ступінь бакалавра можна за спеціальністю
«Облік і оподаткування», освітня програма «Аудит і
аналіз бізнесу» можна упродовж

Для вступу на перший курс приймаються особи з повною
загальною середньою освітою, які успішно склали ЗНО.
На державну форму навчання приймаються сертифікати
ЗНО з таких предметів:
Українська мова і література,
Математика,
Географія або Іноземна мова
Для вступу на контрактну форму навчання необхідні
сертифікати ЗНО з таких предметів:
Українська мова і література,
Історія,
Математика або Географія.

Для вступу на тертій (другий) курс навчання необхідно:
подати диплом «Молодшого спеціаліста»,
успішно скласти фахове вступне випробування з
економіки.
Навчання здійснюється на денній та заочній формах
навчання за держзамовленням та на контрактній основі.
Можливе паралельне навчання та здобуття другої вищої
освіти.

Чому саме ТНЕУ?

Чому саме «Аудит і аналіз бізнесу» ?

Наші випускники успішно працюють на посадах:

У рейтингу вищих навчальних закладів webometrics.info
ТНЕУ посідає 9 місце серед 330 освітніх закладів України.
Студенти живуть і навчаються у студентському містечку.
До їх послуг:
Сучасні аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням,
Сучасна бібліотека з залом електронних ресурсів,
Вільний доступ до Інтернету (мережа WIFI),
Військова кафедра,
Безкоштовні заняття з фітнесу, тенісу, футболу,
тренажерний зал, гуртки художньої самодіяльності.

Професії аудитора та аналітика входять до п’ятірки
найбільш високо оплачуваних в Україні. Вони є одними з
найбільш затребуваних на вітчизняному та зарубіжному
ринку праці. Знання та навички аудитора та аналітика
мають інтернаціональний характер та не можуть бути
замінені комп'ютером.

чотирьох років навчання – на основі середньої освіти
або
двох (трьох) років навчання – на основі ОКР
«Молодший спеціаліст».
Після цього можна продовжити навчання для здобуття
ступеня «Магістр».

керівників, головних бухгалтерів, внутрішніх аудиторів
та аналітиків на підприємствах державної та приватної
форм власності,
керівників, аудиторів, помічників та асистентів
аудиторів в аудиторських фірмах,
внутрішніх аудиторів та аналітиків у банківських
установах,
експертів-економістів в науково-дослідних інститутах
судових експертиз,
аналітиків в інвестиційних, фінансових компаніях.

