Для вступу абітурієнт повинен особисто подати
у приймальну комісію ТНЕУ заяву та:
- документ державного зразка про раніше
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, (оригінал або копію, завірену в
установленому порядку);
- сертифікати ЗНО видані у 2016 (крім
іноземної мови), 2017 (крім іноземної мови),
2018 роках ;
- 4 фотокартки розміром 3 х 4;
- копію
довідки
про
присвоєння
ідентифікаційного номера фізичної особиплатника податку;
- копії: документу, що посвідчує особу та
військового квитка (посвідчення про приписку
до призовної дільниці);
- документи, які визначають пільги при
зарахуванні абітурієнта;
- копія
закордонного
паспорта
(за
наявності).
Зарахування на навчання відбувається на
конкурсній основі за результатами незалежного
тестування з таких предметів:
за державним замовленням у 2018 р.

1) українська мова та література;
2) математика;
3) – іноземна мова або
– географія (на вибір).
виключно на контрактних умовах у 2018 р.

1) українська мова та література;
2) історія України;
3) – математика або
– географія (на вибір).

ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ У
КОМПАНІЯХ:
KPMG – міжнародна мережа фірм, що
надають аудиторські та консультаційні послуги
з обліку і контролю;
Emst and Young Global Limited – одна з
найбільших
міжнародних
організацій
з
консультування у сфері обліку, контролю,
оподаткування;
Deloitte – консультаційна організація, яка
займається податково-юридичними послугами,
корпоративними фінансами, консалтингом,
звітами, індустріальними оглядами;
Програма міжнародного співробітництва
Erasmus +, організована Європейським Союзом
на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти
партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти;
Програма стажування і міжнародного обміну
студентами Work and Travel, APOLLO e.V.,
BIBBER
INTERNATIONAL,
Center
for
International mobility, IRWE, CEASC, Asociacion
de Empresarios del Turismo y Comercio,
Cybersecurity of business (Маямі, США); Adam
Opel GmbH, Volkswagen AG.

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ

ЗАПРОШУЄ ДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ
за спеціальністю:

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
освітні програми:
БАКАЛАВР:
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ»
МАГІСТР:
«ОБЛІК, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

Історія кафедри обліку у виробничій сфері
починається з 1969 р. і тісно переплітається з
потребами працівників обліку з різних ділянок
життєдіяльності суспільства і держави.
Нині кафедра налічує 24 працівники:
3 доктори економічних наук, професори;
1 кандидат економічних наук, професор; 19
кандидатів
економічних
наук;
інженер.
Кафедра
здійснює
підготовку
фахівців
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за
освітніми ступенями:
Бакалавр – освітня програма «Облік і
оподаткування
діяльності
суб’єктів
господарювання».
Магістр – освітня програма «Облік,
оподаткування та правове забезпечення
підприємництва».
Навчальний
процес
здійснюється
в
укомплектованих комп’ютерною та іншою
оргтехнікою лабораторіях.
Також
студенти
мають
можливість
навчатись у центрі підготовки офіцерів
запасу.
При
кафедрі
діє
аспірантура
й
докторантура.
Щороку професорсько-викладацький склад
кафедри
поповнюється
кращими
випускниками, які згодом, як правило,
вступають до аспірантури і захищають
кандидатські дисертації.
Всі бажаючі забезпечуються гуртожитком.
Більш детальну інформацію можна
одержати:
м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, корпус 1,
приймальна комісія
тел. (0352) 53-39-79, 47-50-60
www.tneu.edu.ua, www.kovs.tneu.edu.ua
www.facebook.com/foatneu

Під
час
навчання
студенти
мають
можливість пройти навчальну практику на
провідних підприємствах Тернопільщини: ТОВ
«Тернопільбуд», ТОВ «Добробуд», ТОВ
«Креаторбуд», ТОВ «Микулинецький Бровар»,
ПАТ
«Тернопільський
молокозавод»,
Агрохолдинг «Мрія», ТОВ «СЕ Борднетце
Україна», ПАТ «Тернопільгаз».
Завершивши
навчання,
Ви
зможете
працювати в підприємницьких структурах
промисловості, торгівлі, будівництва, готельнотуристичного бізнесу, житлово-комунального
господарства, побутового обслуговування,
громадського харчування, транспорту, сфери
інформаційно-консалтингових
послуг
та
обіймати відповіді посади:
 фінансового директора;
 головного бухгалтера;
 головного економіста;
 незалежного аудитора;
 внутрішнього аудитора;
 фінансового консультанта;
 експерта з оподаткування;
 державного податкового інспектора;
 начальника відділу контролінгу;
 судового експерта-бухгалтера;
 викладача вищого навчального закладу.

НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ:
Програма «Подвійний диплом» – навчання
студентів в Університеті Гренобль Альпи
(м. Гренобль, Франція)

Програма «Подвійний диплом» – навчання
студентів в Сопотській вищій Школі (м. Сопот,
Польща)

Програма «Подвійний диплом» – навчання
студентів в Трініті Коледжі Університету
Дубліна (м.Дублін, Республіка Ірландія)

