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Попит на обліковців, аналітиків, 
аудиторів завжди є. Змінюються 

вимоги до фахівців, обсяг та характер 
робіт, проте попит залишається





2018 рік



Аналіз вакансій для бухгалтерів виявив 
наступні зміни в навичках і здібностях, 
необхідних для роботи:
• Потреба в цифрових навичках -
збільшення на 200 %

• Попит на критичне мислення -
збільшення на 150 %

• Потреба у творчості при вирі-
шенні проблем - на 50 %

• Навички спілкування - 25 %



будуть використовувати більш 
складні й інтелектуальні 

технології для покращення своїх 
традиційних способів роботи

Зміни, що очікуються в діяльності бухгалтерів

інтелектуальні програмні 
системи (включаючи хмарні 

розрахунки) сприятимуть 
поширенню аутсорсингу

використання соціальних мереж 
(facebook, twitter) сприятиме 
розкриттю інформації (через 
нефінансову та інтегровану 

звітність), взаємодії із 
зацікавленими сторонами



Зміна комбінації професійних компетенцій

Технічна і 
етична 

компетенція

Досвід 

Інтелектуальні 
здібності 

Знання 
комп'ютерних 

технологій

Творчі 
здібності

Емоційний 
інтелект

Професійний 
бухгалтер Передбачення 

майбутнього 

«Професійні бухгалтери - майбутнє: 
драйвери змін і майбутніх навичок»



3,1 роки навчання 1,4 роки навчання

МагістрБакалавр

Кафедра економічного аналізу і 
обліку 

є випусковою кафедрою  за  спеціальністю

071 «Облік і 
оподаткування»



Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Спеціалізації:
«Облік, аудит і оподаткування» 
«Бізнес-аналітика»
«Оподаткування»

МАГІСТРАТУРА
(кваліфікація  - магістр обліку і оподаткування)

Спеціалізації:
«Облік, аудит і оподаткування» 
«Бізнес-аналітика» 
«Облік і аудит в міжнародному бізнесі»
« Управління ефективністю бізнесу»

БАКАЛАВРАТ 
(кваліфікація  - бакалавр обліку і оподаткування)



Профільні дисципліни, які вивчають наші студенти

 Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Управлінський облік
Аналіз господарської 

діяльності
Аудит
Програмне 

забезпечення обліку
Облік у банках
 Звітність підприємств
Оподаткування
Контроль і управління

ефективністю компанії
Фінансовий аналіз

Ціноутворення та 
прийняття управлінських 
рішень 

Аналіз діяльності 
бюджетних установ

Облік у зарубіжних країнах
Стратегічний 

управлінський облік 
Управлінський аудит
Облік зовнішньо-

економічної діяльності
Прогнозування і

бюджетування діяльності
компанії



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОБЛІК, 
АУДИТ І 

ОПОДАТКУВАННЯ»
Знання, практичні навички, уміння, що дозволяють 
студентам: 
 вести фінансовий, податковий і управлінський 

облік як за національними, так і за 
міжнародними стандартами обліку й фінансової 
звітності, 

формувати й аналізувати звітність, 
 використовувати комп'ютерні програми щодо 

ведення обліку, 
 розраховувати податки, 
 здійснювати аудит фінансової звітності



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
«БІЗНЕС-

АНАЛІТИКА»
Знання, практичні навички, уміння, що 
дозволяють студентам: 
 узагальнювати інформацію й формувати різні 

види аналітичної звітності, 
 аналізувати й прогнозувати ризики 

підприємницької діяльності;
 аналізувати діяльність фінансово-кредитних 

та бюджетних установ
 проводити інвестиційний аналіз для 

підприємств
 аналізувати ефективність бізнесу з 

врахуванням бизнес-моделей



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «ОБЛІК І АУДИТ 
В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ» 

Знання, практичні навички, уміння, що 
дозволяють студентам: 

 здійснювати трансформацію фінансової 
звітності за вимогами Міжнародних 
стандартів фінансової звітності;

 здійснювати консолідацію фінансових звітів 
дочірніх підприємств, 

 відображати в обліку та звітності експортно-
імпортні, міжнародні валютно-фінансові й 
інвестиційні операції, 

 брати участь у проведенні аудита міжнародної 
економічної діяльності



СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «Управління 
ефективністю бізнесу» 

Знання, практичні навички, уміння, що 
дозволяють студентам: 

 здійснювати управління витратами та 
доходами підприємства; 

 здійснювати аналіз фінансових та 
нефінансових показників діяльності компаній
та  розробляти управлінські рішення щодо
розвитку бізнесу; 

 здійснювати аналіз ефективності
інвестиційних проектів; 

 здійснювати  аналіз джерел фінансування і
розвитку бізнесу



Які компетентності формуємо у студентів



Перспективи працевлаштування

Кар'єрні можливості:
 Власники бізнесу в сфері обліку,
аудита, консалтингу й в інших 
сферах
 Фінансові менеджери
 Провідні спеціалісти фінансових
і економічних підрозділів 

підприємств
 Головні бухгалтера
 Бухгалтери-аналітики в IT-сфері
 Фахівці фіскальної служби
 Керуючі й провідні спеціалісти
фінансово-кредитних установ



Професорсько-викладацький склад кафедри
Доктори економічних наук, професори

Кандидати економічних наук, доценти

Старші викладачі, асистенти

http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/professorsko-prepodavatel-skij-sostav/manojlenko-aleksandr-vladimirovich/


Наші студенти мають можливість…
… приймати участь у 

Всеукраїнських і 
Міжнародних науково-

практичних конференціях, 
Всеукраїнських студентських 

олімпіадах …

… проводити наукові 
дослідження, 

результативність яких 
проявляється надалі в участі 

кращих робіт у міських і 
Всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт…



Інформація про кафедру:
e-mail: ekon.analiz@gmail.com

http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/

http://web.kpi.kharkov.ua/eaiu/


Інформація про кафедру:
e-mail: ekon.analiz@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/eaiu.hpi/



Кафедра економічного аналізу та 
обліку

вул. Кирпичова, 2, корп.У1, 
9 поверх, ауд.901

телефон: 707-60-74, 707-62-74

e-mail: ekon.analiz@gmail.com
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