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Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі

Кафедра обліку і аудиту
Ліцензований обсяг – 60 осіб.
Для зарахування на спеціальність «Облік і оподаткування» необхідно здати
ЗНО з таких предметів (базовий рівень):
- українська мова та література;
- математика;
- історія України, географія чи іноземна мова.

Підготовка здійснюється за наступними
освітньо-кваліфікаційними рівнями:
Бакалавр, магістр – 071 «Облік і оподаткування».
Форма навчання: денна, заочно-дистанційна, післядипломна.
Навчальний процес проходить за кредитно-модульною системою.
Працевлаштування за спеціальністю облік і аудит: бухгалтер, головний
бухгалтер, касир, бухгалтер-аналітик, аудитор, судово-бухгалтерський
експерт, працівник банку, ревізор, працівник фіскальної служби, державної
казначейської служби, та ін. суміжні професії економічного та фінансового
напрямів.

Студенти-бухгалтери приймають участь у наукових конференціях,
Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, де посідають призові
місця.
В літній період студенти спеціальності облік і оподаткування проходять
практику

на

галузевих

підприємствах

(ПАТ

«Укртрансгаз»

УМГ

«Прикарпаттрансгаз», ПАТ «Івано–Франківськгаз», ПАТ «Барва», ІваноФранківське обласне державне об’єднання спиртової та лікеро-горілчаної
промисловості «Княгинин») Івано-Франківської та інших областей, з якими
кафедра має підписані договори про співпрацю. Частина з них після успішної
практики залишається там працювати. Крім цього, вони стажуються на
іноземних фірмах по лінії Міжнародної асоціації обміну студентів-економістів
(AIESEC) у Польщі, Німеччині, Словаччині, Угорщині.
Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі.
Кафедрою вже підготовлено понад 2 000 спеціалістів і магістрів з обліку та
аудиту, які досягли значних успіхів у своїй кар`єрі.
На кафедрі обліку і аудиту працюють висококваліфіковані викладачі з багатим
досвідом наукової роботи з обліково-економічних питань. Всього працюють
15 співробітників, з них 13 – доценти, кандидати економічних наук та
професор.
Досвід та фаховий рівень викладачів забезпечує високий рівень підготовки
спеціалістів. Внаслідок цього випускники кафедри досить добре цінуються на
ринку праці, більшість студентів влаштовуються на роботу в процесі навчання.
На кафедрі функціонують лабораторії, які дозволяють освоїти в ході
навчального процесу новітні форми ведення бухгалтерського обліку та вміння
працювати з бухгалтерськими комп`ютерними програмами.

Кафедра обліку і аудиту плідно співпрацює з Міністерством освіти і науки;
Федерацією професійних бухгалтерів і аудиторів України; Спілкою аудиторів
України;

АССА

підприємствами

(Асоціацією
різних

Присяжних

галузей

Сертифікованих

національної

Бухгалтерів);

економіки;

вищими

навчальними закладами України.
Є вісім основних причин, за якими слід обирати абітурієнтам спеціальність
«Облік і оподаткування» в ІФНУНГ:
1) Єдиний в Україні вищий навчальний заклад нафтогазового спрямування;
2) Реальна можливість після закінчення університету отримати роботу за
спеціальністю (в Україні працюють 700 тис. бухгалтерів, щорічно звільняється
20 000 робочих місць);
3) На ринку праці України цінуються випускники кафедри «Обліку і аудиту»
ІФНТУНГ;
4) Високий професійний рівень викладацького складу кафедри «Обліку і
аудиту»;
5) Випускники кафедри «Обліку і аудиту», дякуючи добрій підготовці, мають
швидке кар’єрне зростання як в Україні, так і за її межами;
6) В ІФНТУНГ є військова кафедра, де не тільки хлопці, а й дівчата мають
можливість пройти навчання та одержати офіцерське звання молодшого
лейтенанта запасу без служби;
7) Випускники кафедри успішно працюють за кордоном по спеціальності;
8) Найнижча вартість навчання в регіоні (у 2015 році 9 500 грн).

Контакти: Адреса: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 (корпус 1,
каб. 1501-1505)
Телефони: 0342-72-71-17,
e-mail кафедри обліку і аудиту: oa@nung.edu.ua
Сайт: Інститут економіки та управління в нафтогазовому комплексі:
ineu@nung.edu.ua;
ІФНТУНГ: http://nung.edu.ua
Телефони Приймальної комісії: (03422) 4-22-18,
(066) 347-23-44,
(067) 132-63-11
e-mail Приймальної комісії: pk@nung.edu.ua
Приймальна комісія у соцмережах:
http://vk.com/nung.admiss,
https://www.facebook.com/nung.admiss

