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Економічний факультет 

 

Кафедра статистики, обліку та аудиту 

 

На 2019 рік вступникам ДО БАКАЛАВРАТУ пропонуємо 3 

найсучасніших освітніх програми: 

1. «Економічна аналітика та статистика» (спеціальність 051 

«Економіка»). 

2. «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» (спеціальність 051 

«Економіка»). 

3. «Облік та оподаткування» (спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування»). 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 051 «ЕКОНОМІКА» 

Освітні програми  «Економічна аналітика та статистика» 

(започаткована у 2019 р.) та «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика» 

(започаткована з 2017 р.) 

 

  Це принципово нові освітні програми в межах спеціальності 051 

«Економіка», орієнтовані на підготовку економістів-аналітиків та практиків 

широкого профілю з поглибленим володінням сучасними новітніми методами 

аналізу великих масивів економічної інформації (Big Data), які вільно 

почуваються у Інтернет-середовищі. 

Програма, зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної 

підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її прикладний характер 

(податкове планування, інформаційні системи в обліку, міжнародні стандарти 

фінансової звітності тощо) та забезпечує формування у майбутніх фахівців 

компетентностей та навичок, затребуваних сучасним ринком праці. За даними 

авторитетної рекрутингової компанії США «Glassdoor», професія фахівця з 

даних (Data Scientist) у 2018 р. входила до перших 25 найбільш 

високооплачуваних професій у США, а у 2019 р. посіла 1 місце. Кваліфікація, 

що її отримають наші випускники, дозволяє також працювати на посадах 

фінансових аналітиків, економістів-аналітиків, бізнес-аналітиків, які теж 

увійшли до 30 найбільш оплачуваних професій у 2019 р., за даними тієї ж 

фірми «Glassdoor». 

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки 

оптимальному поєднанню глибокої теоретичної  підготовки з ґрунтовними 

практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики 

у реальних  комерційних структурах, державних статистичних органах тощо. 

Аналітичні здібності майбутніх фахівців реалізуються ще під час навчання на 

завершальному етапі у вигляді комплексного державного іспиту за провідними 

https://www.glassdoor.com/Job/data-scientist-jobs-SRCH_KO0,14.htm


 2 

дисциплінами, тісно пов’язаними з реальними економічними процесами в 

Україні. 

ВАЖЛИВО!! Програми є вільними від абстрактних математичних 

моделей, мало придатних у сучасних умовах. 

Кафедра забезпечує належний рівень викладання дисциплін 

загальноосвітнього та професійного циклів завдяки двом чинникам: по-перше, 

висока кваліфікація кожного викладача (на кафедрі на постійній основі працює 

3 доктори економічних наук та 12 кандидатів економічних наук); по-друге, усі 

викладачі здвійснюють наукове консультування комерційних структур на 

постійній основі або безпосередньо працюють у таких структурах за 

сумісництвом. 

Випускники, що засвоїли програми, знайдуть застосування своїм 

знанням: 

- в державних і недержавних некомерційних установах і організаціях 

(фінансові та статистичні органи, наукові установи, офіси міжурядових та 

неурядових організацій) – на це зорієнтована програма «Економічна 

аналітика та статистика»; 

- у бізнесових структурах (приватні фірми, малі підприємства, 

багатопрофільні корпорації, банківські установи, фондові компанії, філії та 

представництва міжнародних компаній, IT-структури) – на це зорієнтована 

програма  «Бізнес-аналітика та міжнародна статистика»;  

- будуть спроможні відкривати власний бізнес, у тому числі у сфері 

електронної комерції – завдяки опануванню будь-якої з цих програм. 

Щороку виділяються місця держзамовлення. 

Термін навчання – 4 роки. 

Форми навчання – очна та заочна. 

Можливість подальшого навчання після бакалаврату: 

- магістратура (1,5 роки); 

- аспірантура (після магістратури – 4 роки) із подальшим захистом 

дисертації ступеню PhD (доктора філософії з економіки). 

 Широкі можливості створені для оволодіння англійською мовою: окрім 

вивчення англійської мови в університеті, студенти мають можливості 

удосконалювати мовні навички у літніх мовних школах за кордоном, навчатися 

англійською мовою за програмами подвійних дипломів у закордонних вищих 

навчальних закладів, з якими університет має відповідні договори). 

 На факультеті створені усі умови для поєднання цікавого навчання з 

насиченим студентським життям: участь у науковій роботі, заняття спортом, 

студентські розважальні заходи, участь у студентському самоврядуванні. 

 Для вступу на навчання за усіма нашими освітніми програмами необхідно 

здати 3 іспити ЗНО: з математики,  

                          З української мови та літератури,  

                          з  географії (або іноземної мови). 

 Вартість навчання на бакалавраті однакова за будь-якою програмою: 

денне відділення – 11520 грн/рік, заочне відділення – 4830 грн/рік. 

 Більше інформації – на сторінці кафедри  

http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=97&idd=271&lang=u на 

http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=97&idd=271&lang=u
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сайті економічного факультету http://www.econom.kharkov.ua, а також на сайті 

університету  http://www.univer.kharkov.ua/ua (розділ «Вступнику»). 

 

 Завітайте на сторінку кафедри у Фейсбуці «ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

кафедра статистики, обліку та аудиту». 

 Адреса кафедри: вул. Мироносицька, 1, 3-й поверх, кімн. 3-26, тел. 

(057) 707-53-31, ст. метро «Архітектора Бекетова». 
 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

Представлена однойменною програмою. 

Підготовка фахівців за цією програмою здійснюється з 2016 р. 

 

Незважаючи на молодість спеціальності 071, підготовка фахівців з 

бухгалтерського обліку на факультеті здійснюється упродовж останніх майже 

20 років. 

Програма, зберігаючи принцип фундаментальності базової економічної 

підготовки, доповнена дисциплінами, які посилюють її прикладний характер 

(податкове планування, інформаційні системи в обліку, міжнародні стандарти 

фінансової звітності тощо) та забезпечує формування у майбутніх фахівців 

компетентностей та навичок, затребуваних сучасним ринком праці. За даними 

авторитетної рекрутингової компанії США «Glassdoor», професії фінансового 

менеджера (Finance Manager), фінансового аналітика, менеджера з 

фінансового планування та аналізу, менеджера з податків у 2018-2019 р.р. 

входили до перших 25 найбільш високооплачуваних професій у США.  

Високий рівень професійної компетентності досягається завдяки 

оптимальному поєднанню глибокої теоретичної  підготовки з ґрунтовними 

практичними навичками, які студенти отримують під час виробничої практики 

у реальних  комерційних структурах, державних фінансових органах тощо. 

Аналітичні здібності майбутніх фахівців реалізуються ще під час навчання на 

завершальному етапі у вигляді підготовки дипломних робіт за тематикою, тісно 

пов’язаною з реальними економічними процесами в Україні, часто за 

матеріалами тих підприємств, на яких студенти проходили практику.  

Кафедра забезпечує належний рівень викладання дисциплін 

загальноосвітнього та професійного циклів завдяки двом чинникам: по-перше, 

висока кваліфікація кожного викладача (на кафедрі на постійній основі працює 

3 доктори економічних наук та 12 кандидатів економічних наук); по-друге, усі 

викладачі здвійснюють наукове консультування комерційних структур на 

постійній основі або безпосередньо працюють у таких структурах за 

сумісництвом. 

ВАЖЛИВО!! Програма є вільною від абстрактних математичних 

моделей, мало придатних у сучасних умовах. 

Наші випускники успішно працюють на провідних посадах у 

всесвітньовідомих аудиторських фірмах (зокрема, у «Ernst & Young»).  

Випускники, що засвоїли програми, знайдуть застосування своїм знанням 

на посадах бухгалтера, фінансового директора, аудитора, фінансового 

http://www.econom.kharkov.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/ua
https://www.glassdoor.com/Job/data-scientist-jobs-SRCH_KO0,14.htm
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аналітика, фінансового менеджера, консультанта з податкового планування 

тощо: 

- в державних і недержавних некомерційних установах і організаціях 

(фінансові та податкові органи, органи Державної аудиторської служби, 

бюджетні установи, наукові установи, офіси міжурядових та неурядових 

організацій); 

- у бізнесових структурах (аудиторські фірми, приватні виробничі, 

аграрні, торговельні фірми, малі підприємства, багатопрофільні корпорації, 

банківські установи, фондові компанії, філії та представництва міжнародних 

компаній, IT-структури);  

- будуть спроможні відкривати власний бізнес, у тому числі у сфері 

електронної комерції. 

Щороку виділяються місця держзамовлення. 

Термін навчання – 4 роки. 

Форми навчання – очна та заочна. 

Бажаючі забезпечуються гуртожитком. 

Можливість подальшого навчання після бакалаврату: 

- магістратура (1,5 роки) 

- аспірантура (після магістратури – 4 роки) із подальшим захистом 

дисертації ступеню PhD (доктора філософії з економіки). 

 Широкі можливості створені для оволодіння англійською мовою: окрім 

вивчення англійської мови в університеті, студенти мають можливості 

удосконалювати мовні навички у літніх мовних школах за кордоном, вчитися 

англійською мовою за програмами подвійних дипломів у закордонних вищих 

навчальних закладів, з якими університет має відповідні договори). 

 На факультеті створені усі умови для поєднання цікавого навчання з 

насиченим студентським життям: участь у науковій роботі, заняття спортом, 

студентські розважальні заходи, участь у студентському самоврядуванні. 

 Для вступу на навчання за усіма нашими освітніми програмами необхідно 

здати 3 іспити ЗНО: з математики,  

                          З української мови та літератури,  

                          з  географії (або іноземної мови). 

 Вартість навчання на бакалавраті: денне відділення – 11520 грн/рік, 

заочне відділення – 4830 грн/рік. 

 Більше інформації – на сторінці кафедри  

http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=97&idd=271&lang=u на 

сайті економічного факультету http://www.econom.kharkov.ua, а також на сайті 

університету  http://www.univer.kharkov.ua/ua (розділ «Вступнику»). 

 

 Завітайте на сторінку кафедри у Фейсбуці «ХНУ ім. В.Н.Каразіна 

кафедра статистики, обліку та аудиту». 

 Адреса кафедри: вул. Мироносицька, 1, 3-й поверх, кімн. 3-26, тел. 

(057) 707-53-31, ст. метро «Архітектора Бекетова». 

http://www.econom.kharkov.ua/index.php?id=97&idd=271&lang=u
http://www.econom.kharkov.ua/
http://www.univer.kharkov.ua/ua

