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НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ: 

 

 

  

 

Тернопільський національний 

економічний університет 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І АУДИТУ 
 

 

Адреса кафедри обліку в державному 
секторі економіки та сфері послуг: 

 
 Майдан Перемоги, 3 (навчальний 

корпус ТНЕУ №2), Кабінет 2412 
 тел. (0352) 475050 (*12306)  
 http://www.tneu.edu.ua/foa/department-

odsesp-foa/ – сторінка кафедри  

 e-mail: kafedra_odsesp@ukr.net 

Запрошують на навчання 

для здобуття освітніх ступенів  

зі спеціальності   

 
 

 Документ, що посвідчує особу та 
громадянство; 

 Свідоцтво про народження – для осіб, які 
за віком не мають паспорта, або інший 
документ, який посвідчує особу і 

громадянство; 
 Військовий квиток або посвідчення про 

приписку – для військовозобов’язаних; 
 Документ державного зразка (оригінал) 

про раніше здобутий освітній (освітньо-

кваліфікаційний) рівень, на основі якого 
здійснюється вступ, і додаток до нього; 

 Сертифікат (сертифікати) відповідного 

рівня зовнішнього незалежного 
оцінювання (для вступників на основі 

повної загальної середньої освіти); 
 Документи, які підтверджують право 

вступника на участь у конкурсі за 

результатами вступних екзаменів на 
основі повної загальної середньої освіти, 
зарахування за співбесідою, зарахування 

поза конкурсом. 
 Чотири кольорові фотокартки розміром 

3 х 4 см. 

СЕРТИФІКАТИ ЗНО  

(2016, 2017, 2018 року),  

НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВСТУПУ: 

 

 
 

 

 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»   

 

 

 

Наші випускники  

отримують додатки до диплома  

ДЕРЖАВНОГО та ЄВРОПЕЙСЬКОГО зразка 

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ: 
з 12 до 26 липня для здобуття 

освітнього ступеню «бакалавр» (на 

основі сертифікатів ЗНО) 
з 12 до 20 липня для здобуття 

освітнього ступеню «бакалавр» (з 
правом складання вступних іспитів та 
проходження співбесіди). 

 
Детальні умови вступу містяться  

на сайті ТНЕУ: 
http://www.tneu.edu.ua/entrant/ 

 

 

 
 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ 

ЗА АДРЕСОЮ: 
м. Тернопіль,  
вул. Львівська, 11  
тел. (0352) 475060 

Графік роботи  
Понеділок-п'ятниця  
з 9-00 до 17-00  

e-mail: pk@tane.edu.ua   

Вступники на основі повної загальної 
середньої освіти на денну форму навчання 
подають заяви лише в електронній формі.  

Оригінали документів подаються вступ-
ником лише один раз при виборі місця 
навчання. При цьому вступник пред'являє 
особисто та додає копії таких документів: 

 Українська мова та література 

 Математика 
 Іноземна мова або Географія 

Реєстрація електронних кабінетів 
абітурієнтів і завантаження в них 
необхідних документів розпочнеться 2 
липня і завершиться о 18:00 25 липня. 
Більше читайте тут: 
https://tsn.ua/ukrayina/vstupna-
kampaniya-2018-u-minosviti-rozpovili-pro-
novi-pravila-priyomu-do-vnz-1016325.html 
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це можливість працювати в сферах 
забезпечення обліку, контролю, 

аналізу, оподаткування та 
інформаційного супроводу діяльності: 

 

Усі студенти забезпечуються 

ГУРТОЖИТКОМ  

 

Освітній ступінь МАГІСТР  

за освітньою програмою  

 

 
 

«МІЖНАРОДНИЙ ОБЛІК» 

Інвестиція в освіту повертається 

КАР'ЄРНИМ УСПІХОМ  

 

 міжнародних  компаній; 

 спільних  підприємств;  
 представництв іноземних компаній в 

Україні;  
 представництв та філій українських 

компаній за кордоном; 

 ЗЕД та спільних проектів із зарубіжними 
партнерами. 

 Магістерська програма призначена для 

здобуття професійних навичок в сфері 
міжнародних норм, правил і стандартів, 

міжнародного обліку та оподаткування, 
звітності міжнародних компаній, аналізу 
та контролю на міжнародному рівні, а 

також поглиблення знань англійської 
мови.  
 

ПРОГРАМА ДВОХ ДИПЛОМІВ: 

 

 

Освітній ступінь БАКАЛАВР та МАГІСТР 

за освітньою програмою 

 

 

 

Починаючи з 3 курсу студенти мають 
можливість паралельно навчатися в 

Університеті інформатики та 
економіки м. Ольштин (Республіка 
Польща). Для отримання європейського 

диплома студентові необхідно додатково 
здати дві сесії 4 курсу та випусковий 

іспит. 

У рамках програми двох дипломів  
студенти проходять стажування на про-

відних польських підприємствах, ауди-
торських компаніях, органах державної 
влади. 

Після завершення навчання студенти 
отримують два дипломи бакалавра: 

базового (ТНЕУ) і партнерського 
навчального закладу – Університету 
інформатики та економіки, Республіка 

Польща.  

 на підприємствах та установах 
державного сектора економіки; 

 Міністерстві фінансів України та 
місцевих фінансових органах;  

 органах Пенсійного фонду; 

 органах Державної фіскальної служби 
України; 

 Державній казначейській службі 
України та її територіальних підрозділах; 

 органах державної влади та місцевого 

самоврядування, маючи статус 
державного службовця;  

 закладах науки, освіти, охорони 

здоров’я, адміністративних органах, 
аудиторських та страхових компаніях, на 

підприємствах та організаціях усіх форм 
власності. 

СТАЖУВАННЯ та ПРАКТИКА: 

Наші студенти проходять стажування 
на підприємствах, в установах, 
організаціях, органах державної влади та 

місцевого самоврядування, державних 
контролюючих органах, аудиторських 

компаніях. Це підвищує затребуваність 
наших випускників та гарантує їх 
працевлаштування. 

 
 

 

це можливість працювати на посадах 
головного бухгалтера, ревізора, 

економіста, контролера, фінансиста: 

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКУ, 
ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

Високі освітні стандарти та  
їх відповідність Болонській системі 

дозволяє нашим випускникам 

зарахувати вивчені в ТНЕУ предмети  
для отримання європейського 

диплома 

 

 

Велика кількість  

ДЕРЖАВНИХ МІСЦЬ 

 


