
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
Науці бухгалтерський  облік понад 500 років. 
Професія бухгалтера існує та існуватиме стільки, 
скільки існує господарська діяльність. Вона 
завжди залишається затребуваною на ринку праці, 
престижною та високооплачуваною. Сучасний 
розвиток господарської  діяльності ставить високі 
вимоги до фахівців у сфері обліку, аналізу й 

аудиту, які стосуються вмінь  з акумулювання, оцінки, аналізу та контролю 
інформаційних потоків для потреб різних рівнів управління. 
 
Наші випускники працевлаштовані на підприємствах  різних форм 
власності, в фінансово-кредитних установах, податковій службі, в 
аудиторських і консалтингових фірмах, у навчальних закладах. Отримана 
освіта дозволяє їм обіймати посади фінансового директора, головного 
бухгалтера, бухгалтера, начальника централізованої бухгалтерії, завідувача 
цехової  бухгалтерії, аудитора, бухгалтера-експерта, аналітика з питань 
фінансово-економічної безпеки, аналітика з дослідження ринку, аналітика 
з інвестицій, аналітика з кредитування, директорів департаментів і 
начальників управлінь органів центральної  влади та місцевого 
самоврядування. 

Коледж Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича   готує 
молодших спеціалістів з бухгалтерського 
обліку на базі 9 класів ЗОШ (термін навчання) 
 

ТЕМАТИКА НАВЧАННЯ 
 фінансовий облік, управлінський облік, облік 
в банках, облік в бюджетних установах, облік 

зовнішньоекономічної діяльності; 
 аналіз господарської діяльності, 
фінансовий аналіз, стратегічний аналіз;  
 звітність підприємств, фінансова 
звітність; 
 аудит, контролінг; 
 інформаційні системи: 1С, Акцент. 
 

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ ! 

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ 

ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ЗАПРОШУЄ ВАС НА НАВЧАННЯ  

за спеціальністю 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
СЕРТИФІКАТИ ЗНО: 

Математика (профільний предмет); 
Українська мова та література; 
Історії України або географії (на вибір). 
Денна та заочна форми навчання за держаним замовленням та за 
контрактом. 

Річна плата за навчання: 
Бакалавр (денна форма) – 10400 грн. 
Бакалавр (заочна форма) – 7840 грн. 

Спеціаліст (денна форма) – 12000 грн. 
Спеціаліст (заочна форма) – 8800 грн. 
Магістр (денна форма) – 14400 грн. 
Магістр (заочна форма) – 9600 грн. 

Контакти: 
м. Чернівці, вул. Кафедральна 2, аудиторія 3. 
Кафедра обліку, аналізу і аудиту  
Телефони: приймальна комісія – 0372-

525669.  
Кафедра обліку, аналізу і аудиту– 0372-522691, 0507301222  

Офіційний сайт – www.econom.chnu.edu.ua;  E- mail: kafedraobliky@mail.ru 
 


