
Спеціальність «Облік і оподаткування»



«Хто в справах своїх не вміє бути гарним

бухгалтером, той буде бродити як сліпий у 

пітьмі, навмання, і не минути йому великих 

збитків».

Лука Пачіолі (1445-1517), 

італійський чернець, математик, засновник

принципів сучасного бухгалтерського обліку

«батько бухгалтерії»



Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією

із найбільш популярних спеціальностей

економічного спрямування.

Професія фахівця з обліку і оподаткування є

універсальною і перспективною у кар’єрному

зростанні.

Бухгалтер – є однією із найзатребуваніших та

високооплачуваних професій на ринку праці,

нею займаються освічені, успішні люди.

Жодне підприємство будь-якої форми власності

на сьогоднішній день не може обійтися без

послуг висококваліфікованого фахівця з

бухгалтерського обліку і оподаткування.

Цікаво знати, що …



Постійний розвиток і застосування сучасних ІТ-

технологій

Вивчення лайфхаків для організації

власного бізнесу

Можливість працювати  «на себе»

Чим приваблива професія 

фахівця з обліку і 

оподаткування?

100 %

100 %

100 %



Де можна отримати освіту?

Фаховий коледж  
Закарпатського угорського 
інституту імені Ференца 
Ракоці ІІ

Спеціальність 

«Облік і 
оподаткування» 



Освітньо-професійний ступінь

фаховий молодший бакалавр

Освітньо-професійна програма

Облік і оподаткування

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Загальні відомості



Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності

«Облік і оподаткування»

Бухгалтер  

Касир-експерт

Асистент бухгалтера-експерта

Ревізор

Інспектор

Інспектори податкової служби

Державний податковий інспектор

Помічник керівника підприємства, установи та організації

Касир в банках та інкасатор

Реєстратор бухгалтерських даних



Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» 

можуть працювати

на підприємствах мікро-, малого та середнього бізнесу

у торгівельних організаціях

у банківських установах

у страхових компаніях

на консалтингових фірмах

 у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги

у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

 у сфері інформації та телекомунікації

 у сфері державного управління й оборони



Перелік основних фахових дисциплін

Вступ до фаху

Інноваційна 
діяльність з 

технологій та 
діловодство

Бухгалтерський 
облік

Статистика
Економіка 

підприємства

Правове 
регулювання 

діяльності  
субєктів 

господарювання 

Податкова 
система 

Облік та оподаткування 
діяльності суб'єктів 

малого підприємництва Фінансовий облік 

Основи
управлінського

обліку

Теорія 
економічного 

аналізу 

Основи наукових 
досліджень

Внутрішньо-
господарський 

контроль

Бухгалтерська 
звітність 

підприємства

Облік і звітність в  
оподаткуванні

Інформаційні 
системи і 

технології в обліку



01 02 03

04 05 06

лекція, практичні

заняття, самостійна

робота

сase study

розв'язання

практичних і 

ситуаційних завдань

ділові ігри, 

«reality-урок»

написання й захист

рефератів/доповідей

Методи навчання

відеометод



loskorih.gabriella@kmf.org.uaЧекаємо на ВАС   🙂! 

szakgimnazium@kmf.org.ua

Фахівець з обліку і оподаткування сьогодні – це та 
професія, яка потрібна в усі часи. Безсумнівним плюсом цієї
професії є її необхідність у всіх сферах господарювання та 

бізнесу. 


