
Розвинута і ефективно організована бухгалтерська служба є одним із 

невід'ємних елементів успішної роботи будь-якого підприємства, установи, 

організації. Фахівці з обліку й оподаткування відіграють життєво важливу роль у 

наданні достовірної, точної та правдивої інформації, необхідної для прийняття 

управлінських рішень. Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням обліку 

на рахунках, але й здійснює широкий спектр діяльності, що включає планування, 

облік, оцінку, аналіз діяльності та аудит.  

Жодне підприємство будь-якої форми власності на сьогоднішній день не може 

обійтися без послуг висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку. 

Сучасний ринок праці вимагає підготовлених бухгалтерів, які можуть постійно 

розвиватись відповідно до змін в економіці та законодавчому полі. 

Унікальність спеціальності “Облік і оподаткування” полягає в тому, що 

Ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, але й здобудете додаткові 

ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, 

бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу, що, в свою чергу, значно 

розширює перелік посад, на яких зможете працювати після закінчення коледжу. 

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки: 
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Під час навчання за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» в ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» ви 

отримаєте навички: 

- ведення бухгалтерського обліку;

- застосування національних та міжнародних стандартів;

- організації кадрового обліку на підприємстві;

- аналізу господарської діяльності на підприємстві;

- складанню податкової звітності.



Випускники спеціальності «Облік і оподаткування» проходять практику, 

стажування та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і 

установах різних галузей діяльності та форм власності:  

На виробництві 
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Випускники коледжу зі спеціальності «Облік і оподаткування» можуть обіймати посади: 

- асистент бухгалтера-експерта;

- бухгалтер;

- касир-експерт;

- інспектор-ревізор;

- ревізор з інвентаризації;

- державний податковий інспектор.

За спеціальністю «Облік і оподаткування» цікаво навчатися завдяки активному

використанню різних форм і методів навчання, які дозволяють розкрити індивідуальність 

кожного студента. Творча студентська молодь бере активну участь у професійних конкурсах, 

вікторинах, олімпіадах, науково-практичних конференціях, ділових іграх, брейнрингах, квестах, 

під час яких студенти демонструють набуті теоретичні знання та практичні навички. 

https://finance.udau.edu.ua/ua/abiturientu/pracevlashtuvannya.html


Практичне навчання відбувається на базі лабораторії Інформаційні системи і 

технології в обліку та комп’ютеризованої навчальної бухгалтерії коледжу, де 

студенти опановують інформаційні системи обліку з використанням сучасного 

програмного забезпечення: платформи «Мастер Бухгалтерія», М.E.Doc тощо. 

Виробнича практика організовується на підприємствах Київської та інших 

областей. 



У коледжі створені всі умови для розвитку у студентів творчих здібностей за 

різними напрямами: працюють спортивні секції та гуртки художньої 

самодіяльності, що урізноманітнює студентське життя, роблячи його більш 

насиченим та цікавим.  

Запрошуємо Вас до нашої коледжанської родини! 


