
 

 

У процесі навчання студенти опановують: 
 національні, міжнародні стандарти фінансової звітності та 
аудиту (IFRS; ISA), нормативні документи у професійній (обліковій 
та аудиторській) діяльності; 
 сучасні концепції, методи та моделі вартісної оцінки 
підприємства (SHV (Share Holder Value); ЕVA (Economic Value 
Added); ЕВО (Edwards-Bell-Ohlson valuation model); MVA 
(Market Value Added); FCFE (Free Cash Flow to Eguiti); FCFF (Free 
Cash Flow to the Firm); CFROI (Cash Flow Return on Investment)); 
 методи формування збалансованої системи показників (BSC) 
Balanced Scorecard та нефінансової звітності згідно стандартів  GRI; 
АА1000; SА8000; ISO 2001; ISO 14000; ISO 26000; 
 системи автоматизованого інформаційного забезпечення 
управління та адміністрування (1С Підприємство; Парус; SAP; 
eAudit); 
 технології забезпечення документообороту при веденні 
електронного бізнесу та здійсненні електронної комерції та cистеми 
роботи з базами даних заcобами MS Excel; MS Access; 
 інструменти електронного сервісу оподаткування та звітності 
(M.E.Dok; opz-звітність; Соната). 

 
Сфера діяльності випускників: 

Основні види професійної діяльності фахівця: обліково-
аналітична; контрольно-ревізійна; аудиторська; консалтингова; 
організаційно-управлінська; нормативно-методична на посадах 
фінансового директора; головного бухгалтера, головного ревізора, 
головного економіста, начальника контрольно-ревізійного відділу, 
начальника планово-економічного відділу, начальника 
централізованої бухгалтерії; аудитора, податкового інспектора, 
викладача вищих навчальних закладів, інші керівні посади в різних 
галузях народного господарства – державних та комерційних 
структурах. 

Фахівець може адаптуватися до наступних видів суміжної 
професійної діяльності: управлінсько-господарської; фінансової і 
кредитної; експертно-консультаційної; оподаткування; оцінки 
власності; зовнішньоекономічної; науково-методичної. 

 

Фахівці з  спеціальності ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  можуть 
працювати: 

 у державних органах виконавчої влади; 
 органах місцевого самоврядування; 
 страхових компаніях; 
 консалтингових фірмах; 
 банківських установах; 
 торговельних організаціях; 
 науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах; 
 комерційних структурах; 
 господарствах агропромислового комплексу; 
 промислових підприємствах і організаціях різної галузевої 

належності, форми власності та господарювання; 
 туристичних та рекламних агенціях: 
 державних органах соціального захисту населення; 
 в органах державної аудиторської служби і податкових 

інспекціях (адміністраціях); 
 митницях; 
 готельних господарствах; 
 різноманітних громадських організаціях. 

 
Фахівці з обліку і оподаткування забезпечують: облік та контроль 

за фінансово-господарською діяльністю підприємств; інформаційно-
аналітичну обґрунтованість управлінських рішень в контексті 
ефективності діяльності підприємства, правильності нарахування 
податків та законності господарських операцій; розробляють 
фінансові прогнози та проводять стратегічний економічний аналіз; 
контролюють раціональне використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів; займаються фінансовою, кредитною та 
розрахунковою діяльністю. 

Перевагами спеціальності є те що фахівці з ОБЛІКУ і 
ОПОДАТКУВАННЯ  можуть працювати як штатними працівниками 
так і створювати власний бізнес, а також легко адаптуватись для 
працевлаштування в іноземних фірмах за фахом.  



 

 

 
Багато випускників кафедри зробили успішну професійну 

кар’єру та займають керівні посади в провідних сферах національної 
економіки, зокрема:  

 
1. Мельник Сергій Іванович, депутат Верховної Ради України, (випускник 

1990 р.) 

2. Коліщак Віктор Михайлович, голова громадської організації «Рідне  

місто», (випускник 2002). 

3. Мороз Анатолій Степанович, проректор з економічних питань – головний  

бухгалтер, Державного університету «Львівська політехніка», (випускник 

1981р.).  

4. Шпак Валентин Аркадійович, завідувач кафедри, доктор економічних 

наук, професор Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

(випускник 1981 р.) 

5. Косковецька Євгенія Станіславівна, генеральний директор ВАТ 

"Укрелектроапарат", (випускник 1978 р.)  

6. Корнік Наталія Леонідівна, головний бухгалтер ХНУ, (випускник 1985р.) 

7. Гакало Валентин Володимирович, власник торгової марки «Насолода», 
(випускник 1996 р.) 

8. Гаврилюк Алла Миколаївна, головний бухгалтер Хмельницькобленерго, 

(випускник 1992 р.) 

9. Козлик Оксана Володимирiвна, головний бухгалтер  АК Адвіс, (випускник 

1994 р.), 

10.  Жук Лариса Григорівна,  заступник начальника ДПІ у м. Хмельницькому, 

(випускник 1995 р.) 

 

Контакти: 

З приводу вступу та визначення майбутньої професії  за спеціальністю 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  звертатися на сайт  http://www.oblik.org.ua 
а також до викладачів кафедри ОБЛІКУ ТА АУДИТУ: 

Завідувач кафедри обліку та аудиту: 
 к.е.н., доц. Скоробогата Лариса Вікторівна, тел.: 067-382-82-12 

Відповідальний секретар приймальної комісії: 
к.е.н., доцент Лопатовський Віктор Григорович, тел.: 098-260-70-44 

Відповідальний за профорієнаційну роботу: 
к.е.н., доцент Ченаш Володимир Сигизмундович, тел.: 067-300-26-67 

 

 
Запрошуємо на навчання до Хмельницького національного 

університету 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 
Освітньо-професійні рівні вищої освіти 

Бакалавр: денна освітньо-професійна програма 
                    (термін навчання – 4 роки) 
                    заочна (дистанційна) освітньо-професійна програма  
          (термін навчання – 5 років) 
Кваліфікація  – бакалавр з обліку і оподаткування 
Магістр:     денна освітньо-професійна програма 
                     (термін навчання – 1,5 роки) 
          заочна (дистанційна) освітньо-професійна програма  
                     (термін навчання – 1,5 роки) 
Кваліфікація – магістр з обліку, аналізу і контролю; 
                         – магістр з податкового адміністрування і аудиту 
         – магістр з обліку і аудиту за міжнародними стандартами 

 
Концепція спеціальності ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Рівень 
програми 

Фокус програми 
Особливості 

програми 

бакалавр 

акцент на критичному осмислені основних 
теорій, принципів, методів, типових та 

складних проблем на основі формалізації, 
інтерпретації інформації та застосування 

інноваційних підходів до вирішення 
непередбачуваних та комплексних завдань в 

обліку, аналізі, контролі та оподаткуванні 

Інтеграція 
комп’ютерних та 

управлінських 
технологій в 
підготовці 
фахівців 

магістр 

акцент  на стратегічних та податкових аспектах 
розв’язання складних спеціалізованих завдань 

з обліку, аналізу, контролю, податкового 
адміністрування і аудиту на основі проведення 
досліджень та здійснення інновацій в умовах 

невизначеності та складності бізнес-
середовища з ґрунтовним використанням 

сучасних обліково-аналітичних та контрольних 
процедур в форматі інформаційно-

комунікаційних технологій 

Поглиблена 
підготовка з 

податкової та 
управлінської  

бізнес-аналітики 


