Спеціальність
"Облік і оподаткування"
АНКЕТА вступника

Хмельницький національний університет
Про нас:
Хмельницький
національний
університет – це вищий навчальний заклад
IV рівня акредитації, який займає перше
місце в регіоні за всіма рейтингами.
Переваги навчання у ХНУ
на факультеті економіки та управління
використання інформаційного
модульного середовища для навчання з
усіх дисциплін (усі навчальні матеріали
розміщені на сайті університету);

наявність
електронного
розкладу та електронного журналу;

можливість
поглибленого
вивчення іноземної мови, участі у
міжнародних конкурсах і грантах;

диплом міжнародного зразка
престижного національного ВНЗ 4-го рівня
акредитації;

унікальний бібліотечний фонд;
комфортабельний
гуртожиток;
мальовничий ботанічний сад;

можливість навчання на кафедрі
військової підготовки;

навчання за міжнародними
програмами подвійного диплому;

згуртоване
студентське
товариство, яке поєднує студентів для
творчої, наукової і культурної діяльності.


Підготовка
з
цієї
спеціальності
здійснюється кафедрою обліку, аудиту та
оподаткування. Спеціальність має IV рівень
акредитації, що дає змогу здійснювати
підготовку за освітніми рівнями "Бакалавр"
(на основі атестату та диплому молодшого
спеціаліста) та "Магістр" (на основі дипломів
бакалавра та спеціаліста).
Фахівці з обліку і оподаткування
забезпечують: облік та контроль за фінансовогосподарською
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.

1.Ім’я, прізвище, по-батькові:
___________________________________________
__________________________________________
2. Освіта (школа, клас):
___________________________________________
__________________________________________
3.Чи
плануєш
вступати
до
ВНЗ?
__________________________________________
4.Яку спеціальність ти для себе обрав(-ла)?
__________________________________________
__________________________________________
5. Чи плануєш подавати документи до
Хмельницького
національного
університету?
__________________________________________
6.Які предмети ти будеш здавати під час ЗНО?
__________________________________________
__________________________________________
7. Яка форма навчання тебе цікавить?
Денна / Заочна / Дистанційна
__________________________________________
8.Опиши свої хобі, спортивні, творчі та наукові
досягнення, які плануєш розвивати в університеті
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
9. Номер моб. /домашнього телефону:
___________________________________________
10. Електронна пошта:
___________________________________________
11. Чи бажаєш ти отримувати інформацію про
заходи, що будуть проводитися Хмельницьким
національним університетом для вступників:
___________________________________________

Дякуємо за участь в опитуванні!

Випускова кафедра







Адреса приймальної комісії:
29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська,
11, 3 корпус, 1-й поверх, приймальна комісія,
тел. (+0382)67-27-55, 067-122-68-60





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.

Посади, які можуть обіймати наші випускники











фінансового директора;
головного бухгалтера;
головного ревізора;
головного економіста;
начальника контрольно-ревізійного відділу;
начальника планово-економічного відділу;
начальника централізованої бухгалтерії;
аудитора;
податкового інспектора;
інші керівні посади в різних галузях
народного господарства – державних та
комерційних структурах;
 викладача вищих навчальних закладів.
Сфера діяльності випускників








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;

Умови вступу у 2021 році
За освітнім рівнем бакалавр на І курс за
спеціальністю "Облік і оподаткування" на
основі повної загальної середньої освіти на
місця, що фінансуються за рахунок
Державного бюджету, а також за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб,
відповідно до вимог МОН України та
приймає сертифікати оцінювання якості з
дисциплін:
 українська мова і література (ваговий
коефіцієнт 0,50);
 математика (ваговий коефіцієнт 0,20);
 іноземна мова або географія, або історія
України, або біологія, або фізика, або
хімія (ваговий коефіцієнт 0,20);
Додатково враховується середній бал
атестата (ваговий коефіцієнт 0,10).
За освітнім рівнем бакалавр на І курс за
спеціальністю "Облік і оподаткування" на
базі освітнього рівня молодший спеціаліст
на місця, що фінансуються за рахунок
Державного бюджету, а також за рахунок

коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно
до вимог МОН України, приймає сертифікати
оцінювання якості з дисциплін:
 українська мова і література (ваговий
коефіцієнт 0,25);
 математика (ваговий коефіцієнт 0,25);
 фахове випробування (ваговий коефіцієнт
0,50).
На місця, що фінансуються за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб, відповідно до
вимог МОН України, приймає сертифікати
оцінювання якості з дисциплін:
 українська мова і література (ваговий
коефіцієнт 0,25);
 математика або іноземна мова, або історія
України, або біологія, або географія, або
фізика, або хімія (ваговий коефіцієнт 0,25);
 фахове випробування (ваговий коефіцієнт
0,50).
За освітнім рівнем магістр за спеціальністю
"Облік і оподаткування" на базі освітнього рівня
бакалавр на місця, що фінансуються за рахунок
Державного бюджету, а також за рахунок
коштів фізичних та юридичних осіб, відповідно
до вимог МОН України, приймає сертифікати
оцінювання якості з дисциплін:
 іноземна мова: англійська, німецька,
французька
або
іспанська (ваговий
коефіцієнт 0,25);
 фахове випробування (ваговий коефіцієнт
0,75).
Мінімальний прохідний бал із усіх предметів
ЗНО сертифікатів – 100 балів.

Кафедру обліку, аудиту та оподаткування
очолює к.е.н., доцент Скоробогата Л.В.
4 корпус, ауд. 519, тел. 067-382-82-12
http://www.khnu.km.ua

http://oblik.khnu.km.ua/

Бажаємо успіхів!

