
 

Моя професія- моє 

майбутне!!! 

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 

 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

Контакти 
49010, Україна , Дніпро, вул. Лазаряна ,2,      

http://www.diit.edu.ua 
Приймальна комісія розташована у к.261 Нового 

навчального корпусу. 
тел.: (056) 776-61-30; (056) 793-19-15;  

Залізничний тел. 3-19-15  
http://www.pk.diit.edu.ua 
E-mail: pk@pk.diit.edu.ua 

 

Кафедра “Облік і оподаткування” у к.253а 
тел.: (056)373-15-69;  068-407-7935; 095-005-30-08 

https://www.facebook.com/oblikdiit  

 
Їхати у напрямку проспекту Гагаріна тролейбусами 

А, Б,9, трамваями 1. 5, маршрутними таксі 101, 
126, 80, 88 та іншими. 

 У сучасному світі цінуються про-
фесії, які дають  великі можливості для 
працевлаштування. 
Однією з таких професій  
є професія 

 

Чому варто обирати спеціальність 
“Облік і оподаткування” ? 
 Фахівці  з обліку, аудиту та оподатку-

вання завжди потрібні на ринку праці 
 Для успішного ведення власного бізнесу 

необхідним є знання обліку та податків 
 Перспектива престижної та високооп-

лачуваної роботи аудитором 
 Навчання відповідає Міжнародним ста-

ндартам  професійної освіти бухгалте-
рів 

 

Випускник може працювати: 
 Бухгалтером 
 Економістом-аналітиком 
 Бухгалтером-експертом 
 Бухгалтером- ревізором 
 Консультантом з економічних питань 
 Економістом з податків і зборів 
 Економістом з бухгалтерського обліку 

та аналізу господарської діяльності 
 Експертом - консультантом з питань 

оподаткування в консалтингу 
 Професіонал з фінансово-економічної 

безпеки корпоративних підприємств 
 Помічником аудитора 
 Аналітиком консолідованої інформації 
 Економістом з питань податкового 

планування на підприємствах, фінансо-
вих та кредитних установах 

 Спеціалістом в установах державної 
фіскальної служби та інших контролю-
ючих органах 

https://www.facebook.com/oblikdiit


 Український державний університет науки і тех-

нологій—один з найкращих університетів Дніпра, , 

займає друге місце за рейтингом серед техно-

логічних, транспортних, будівельних ЗВО України 

та має IV рівень акредитації . 

 Підготовка фахівців за  спеціальністю «Облік і 

оподаткування» здійснюється за освітніми ступеня-

ми  «бакалавр» і «магістр». 

 Отримавши нашу спеціальність Ви станете 

універсальними економістами, які зможуть успішно 

претендувати на всі без виключення посади, де є 

вимога мати вищу економічну освіту. Бухгалтер з 

успіхом може обіймати посади економіста, фінанси-

ста, плановика, спеціаліста з договірної роботи чи 

іншого менеджера. Тоді як робота на посаді бухгал-

тера або податківця для фахівців інших спеціально-

стей просто неможлива. 

 В навчальному процесі використовується муль-

тимедійні технології, дистанційна форма навчання. 

 Студенти денної форми мають можливість 

паралельно навчатися в  одному з університетів 

Польщі, Чехії та Словаччини. По  закінченню 

навчання  одночасно отримати  український і 

європейський дипломи. 

 Хлопці та дівчата , які здобувають освіту за спе-

ціальністю “Облік і оподаткування”, можуть за ба-

жанням паралельно навчатися на кафедрі військо-

вої підготовки й отримати військове звання 

“Офіцера запасу” З одного боку, це надає можли-

вість пройти військову підготовку, а з іншого праце-

влаштуватись в податкову поліцію та інші державні 

правоохоронні органи по боротьбі з економічною 

злочинністю. 

 На кафедрі відкриті аспірантура та докторантура. 

       Спеціальність 

Облік і оподаткування 

Рівень 
 навчання 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

Бакалаври  
Для випускників 
школи, гімназії, 
ліцею 

24300  грн. 8600 грн. 

Бакалаври 
Для випускників 
технікумів, коле-
джу 

24300  грн. 8600 грн. 

Магістри 31600 грн. 12500 грн. 

Рівень 
 навчання 

Денна  
форма 

Заочна  
форма 

Бакалаври  
Для випускників 
школи, гімназії, 
ліцею 

3р. 10міс. 4р. 10міс. 

Бакалаври 
Для випускників 
технікумів, коле-
джу 

1р.10міс. 1р.10міс. 

Магістри 1р.4міс. 1р.4міс. 

Строки навчання  

Вартість навчання  

 ДЛЯ АБІТУРІЄНТА!  

  

БАКАЛАВРАТ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:  

1. Націіональний мультипредметний тест:  

-  Українська мова 

-  Математика 

-  Історія України. 

2. Мотиваційний лист  

 

БАКАЛАВРАТ НА ОСНОВІ МОЛОДШОГО 

СПЕЦІАЛІСТА (МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА, 

ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА): 

Дві предметні оцінки ЗНО 2019-2021 рр. 

або 

Націіональний мультипредметний тест  

 

 

МАГІСТРАТУРА НА ОСНОВІ БАКАЛАВРА: 

1. Магістерський тест навчальної компетентності  

2. Фаховий іспит  

  

Високопрофесійна команда викладачів в по-

єднанні з новітніми технологіями навчання 

забезпечить: 

 отримання ґрунтовних теоретичних знань та 

фахових компетентностей; 

 індивідуалізацію процесу навчання; 

 широке використання інформаційних техно-

логій, зокрема “1С”; 

 поєднання освітнього процесу з практичною 

спрямованістю навчання, проведенням науко-

вих досліджень та гарантією яскравого студе-

нтського життя; 

 підсилену підготовку з іноземних мов 

 

Ми – сильні!  

Ми – Україна!  

 


