
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Навчання на кафедрі 
управління фінансами, 

облікової аналітики та 
моніторингу бізнесу – 

це найкращий вибір 
для молодої людини, 
яка міркує про своє 

майбутнє! 
 

 
 

Якщо Ви замислюєтесь про навчання 
за престижною та затребуваною 
спеціальністю “Облік і оподаткування” 
і зацікавлені в отриманні додаткової 
інформації, звертайтесь: 
 

телефони:  (056) 746 32 20; 
моб.: (050) 083 24 50; 

(097) 645 60 63; 
(093) 601 69 89. 

 

E-mail: oa.nmetau@email.ua; 
oa.nmetau@gmail.com; 

http://www.dmeti.dp.ua/ua/mdiv/i2014/p0 
 https://www.facebook.com/oanmetau/ 
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Факультет економіки і менеджменту 
Кафедра управління фінансами, 

облікової аналітики 
та моніторингу бізнесу 

 

Спеціальність: 
071 «Облік і 
оподаткування» 

 

Освітня програма: 
«Облік і аудит» 

 

Рівні підготовки: 
– бакалавр; 
– магістр. 

 

Усі форми навчання 
(у тому числі –  
за скороченим терміном) 

 

Дніпро – 2022 
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         Підготовка фахівців з обліку, аналізу, 
аудиту та оподаткування здійснюється 
у нашому вищому навчальному закладі вже 
більше, ніж чверть сторіччя – як відповідь 
на постійно зростаючі потреби ринку праці 
у кваліфікованих бухгалтерах, аудиторах 
і податківцях. Малі підприємства, комерційні 
та державні структури мають стійкий попит 
у досвідчених бухгалтерах. 
         З урахуванням вимог до сучасних 
фахівців-обліковців, навчальний процес 
за акредитованою освітньою програмою 
«Облік і аудит» організований таким чином, 
щоб здобувач одержав як фундаментальну 
економічну підготовку, так і спеціальні знання 
з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 
Багато уваги приділяється міжнародним 
стандартам обліку. 

         Переважна більшість викладачів, 
які задіяні у реалізації освітньої програми 
«Облік і аудит» як на бакалаврському, так і 
на магістерському рівнях, мають досвід 
практичної діяльності, наукові ступені та вчені 
звання. Видано декілька монографій та 
близько двохсот найменувань навчально-
методичної літератури з бухгалтерського, 
фінансового, управлінського, податкового 
обліку, аналізу господарської діяльності, 
аудиту, у тому числі – навчальні посібники 
з грифом Міністерства освіти і науки України, 
а також десятки наукових публікацій 
у фахових виданнях, участь у чисельних 
наукових конференціях і практичних семінарах. 

 

 
 

          Викладачі мають авторські свідоцтва на 
права інтелектуальної власності, захищають 
дисертації. Науково-дослідні роботи студентів 
кафедри отримують премії Національної 
Академії наук України, посідають призові 
місця у конкурсах, студентські наукові статті 
виграють премії періодичних фахових видань. 
        Кафедра управління фінансами, 
облікової аналітики та моніторингу бізнесу – 
це ділові та творчі контакти з навчальними та 
науковими установами, підприємствами, 
банками, аудиторськими фірмами. Більшість 
студентів кафедри, починаючи з 3-го курсу, 
одержують пропозиції працювати на 
підприємствах, у податкових органах, в 
аудиторських фірмах. До завершення 
свого навчання за освітньою програмою 
«Облік і аудит» практично усі студенти 
працевлаштовані за спеціальністю. На 
сьогодні наші випускники займають різні 
посади в бухгалтеріях підприємств, 
організацій та установ, успішно працюють 
у банках та в аудиторських фірмах, стають 
головними бухгалтерами великих підприємств, 
сертифікованими аудиторами, є засновниками 
та керівниками фірм і організацій. 


