«Облік і оподаткування»
Бухгалтерський облік – процес виявлення,
вимірювання,
реєстрації,
накопичення,
узагальнення,
зберігання
та
передачі
інформації про діяльність підприємства
зовнішнім та внутрішнім користувачам для
прийняття рішень.
В умовах ринкової економіки фахівець з
обліку і оподаткування виконує важливу
функцію
ефективного
управління
виробничими і комерційними структурами,
контролю за раціональним використанням
матеріальних, фінансових і трудових ресурсів
з метою досягнення комерційного успіху і
виконання фінансових обов’язків перед
державою.
Чітка побудова бухгалтерського обліку на
підприємстві підвищує роль бухгалтера в
додержанні режиму економії і комерційного
успіху за будь-яких видів діяльності
підприємства.
Опанування і удосконалення знань з фаху
сприяє формуванню у бухгалтерів таких
людських
та
ділових
якостей,
як
компетентність, конфіденційність, самокритичність та об’єктивність.

Годувати маму й тата,
І свою міцну родину,
Захистить в скрутну хвилину,
Щоб не жити у кредит Облік вчи і аудит!

.

Жити щоб завжди багато,

Технічна база кафедри фінансів, обліку і аудиту

Нам працювати допоможе
Бухгалтерська система 1С,
і Парус, і Глав бух, і Право може
Прискорити суттєво цей процес.
І будь-який професор серед нас
Високий рівень класу має,
А ще лабораторний клас
Навчати Вас допомагає!

Кафедра фінансів, обліку і аудиту має навчальнонаукові лабораторії: систем комп’ютеризованого
бухгалтерського обліку та систем фінансової звітності,
та моделювання фінансових потоків в економічних
системах, які оснащені сучасними комп’ютерами, що
об’єднані в локальну мережу та мають вихід в
комп’ютерну мережу НАУ.
Особливості навчального процесу
Навчання проводиться за
освітньо-професійними програмами та освітньо-кваліфікаційними
характеристиками,
затвердженими Міністерством
освіти і науки України.
Повна ступенева вища освіта (бакалавр і магістр)
враховує світові та національні тенденції у розвитку
сучасної освіти з обліку, фінансів, оподаткування,
банківської справи, страхування та аудиту на основі
останніх досягнень економічної теорії і практики.
Важливе значення надається вивченню іноземних мов
протягом усіх років навчання, є можливість оволодіти
2-3 іноземними мовами, виконувати і захищати курсові
та магістерські роботи іноземною мовою з отриманням
відповідного сертифікату встановленого зразка.
Студентам надається можливість навчання та
стажування в зарубіжних країнах.

«Фінанси, банківська справа та страхування»
Фінанси - це самостійний вид професійної
діяльності,
направленої
на
досягнення
максимальної
ефективності
формування,
розподілу та використання фінансових ресурсів
на рівні держави та підприємств різних форм
власності, забезпечуючи при цьому реалізацію
завдань і цілей поставлених кожною людиною,
кожним підприємством та державою в цілому.
В сучасних умовах розвитку економіки
узагальненим об’єктом діяльності фахівця з
фінансів, банківської справи і страхування є
застосування фінансово-економічних концепцій,
теорій та методів для розв’язання фінансовоекономічних проблем і задач, здійснення
різноманітних
функцій
управління
та
керівництва.
Фінанси
охоплюють
широкий
спектр
податкових, страхових платежів, позик, кредитів,
лотерей, депозитів. Через фінансові важелі
здійснюється забезпечення підприємств різних
форм власності необхідними фінансовими
ресурсами
задля
максимізації
прибутку,
регулюється індивідуальна трудова діяльність,
забезпечується
необхідними
коштами
населення, здійснюється управління соціальноекономічними процесами.

Ким би ти не був до цього - вчителем або
артистом, якщо ти прийдеш до НАУ ,
станеш супер-фінансистом. Кожну “літеру”
фінансів вчитимеш обов’язково, забезпечити
прибутки вмітимеш стовідсотково!

Кафедра фінансів, обліку і аудиту є випусковою
кафедрою і здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальностей: «Фінанси,
банківська справа та страхування», «Облік і
оподаткування».
Після навчання наш випускник вміє:
«Фінанси, банківська справа та страхування»:
 вирішувати
задачі
фінансового
та
економічного аналізу господарської діяльності
підприємства;
 знаходити
шляхи
формування
та
використання фінансових ресурсів підприємства;
 знаходити шляхи оптимізації витрат
підприємства та забезпечувати ефективність його
цінової політики;
 вирішувати проблеми конкурентоспроможності підприємства на національному та світовому
ринках.
«Облік і оподаткування»:
 організувати і вести бухгалтерський облік
згідно вимог чинного законодавства; контролювати
відображення на рахунках б/о всіх господарських
операцій;
 організовувати
та
керувати
роботу
облікового апарату підприємства;
 розробляти
облікову
політику
підприємства будь-якої форми власності та галузі
економіки;
 розробляти системи та форми усіх видів
обліку, правил документообігу;
 здійснювати аналіз і аудит фінансовогосподарської діяльності підприємства;
 вести бухгалтерський облік та здійснювати
аудит з використанням сучасних автоматизованих
систем бухгалтерського обліку.
Отримавши
зазначені
кваліфікації,
наші
випускники можуть працювати на підприємствах
різних форм власності, в науково-дослідних,
конструкторських та технологічних організаціях,
комерційних
банках,
Державній фінансовій
інспекції, Державній фіскальній службі, сервісних
службах, страхових компаніях.

Тим, кому не
байдужа власна
кар’єра та майбутнє
України!!!

Якщо ви бажаєте самовдосконалюватися і тим
самим створювати можливості для свого кар’єрного
росту, то починайте свій шлях в здобутті
кваліфікацій бакалавр з фінансів, банківської справи
та страхування, а також з обліку і оподаткування.
Після отримання диплому бакалавра ви маєте змогу
підвищити свій кваліфікаційний рівень і отримати
освітній ступінь – магістр. Для цього ми маємо:
- висококваліфікований професорсько-викладацький
склад;
- наукові кадри, які мають досвід практичної
діяльності у центральних фінансових органах,
страхових та банківських установах;
- сучасну бібліотечну базу;
- сучасні мультимедійні аудиторії, комп’ютерні
класи;
- повне забезпечення навчального процесу науковометодичною літературою у тому числі на
електронних носіях.
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Дасть відповідь на всі твої питання,
Дасть впевненість і радість у житті!
Міцні, високопрофесійні знання,
Можливість, впевненість, наснагу у
бутті!

