Шановні абітурієнти,
випускники загальноосвітніх шкіл, технікумів,
коледжів, інститутів та університетів,
практикуючі спеціалісти підприємств, організацій
і установ, а також
особи, які потребують працевлаштування!!!
Запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Облік і
аудит» (денна, заочна та індивідуальна форма навчання)
за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр,
Спеціаліст, Магістр – перша та друга вища освіта,
паралельне навчання за двома спеціальностями,
післядипломне навчання для підвищення кваліфікації,
комп’ютеризовані системи управління з використанням
програми 1С:Підприємство, робоча спеціальність

Бухгалтерія – одна з точних і
найважливіших професій. Без
бухгалтерів зараз не можливо
уявити собі життя, адже
бухгалтерія так чи інакше
стосується
кожної
цивілізованої людини. Від
блискучих знань і досвіду
наших бухгалтерів залежить
функціонування
будь-якої
економіки.
10 листопада щорічно відзначається Міжнародний день
бухгалтерії. Дата 10 листопада було обрано не випадково 10 листопада 1494 у Венеції була опублікована книга «Все
про арифметику, геометрію і пропорції», автором якої був
Лука Пачолі, який спробував підсумувати знання про
математику того часу. Один із розділів цієї книги називався
«Про рахунки та інші записи», де Лука Пачолі зробив
прогноз щодо того, що кожна людина не зможе спокійно
лягти спати до тих пір, поки дебет (наявне майно) не
зійдеться з кредитом (джерелами надходження майна).
Лука Пачолі стверджував:
“Хто в справах своїх не вміє
бути гарним бухгалтером, той
буде бродити як сліпий у пітьмі,
навмання, і не минути йому
великих збитків”.
Луку
Пачіолі
називають
“батьком
бухгалтерії”,
для
розуміння якої в 1944 році
французьким
ученим
Ж.Б.
Дюмарше
був
створений
Міжнародний герб бухгалтерів. 1946 році герб був
затверджений міжнародним конгресом бухгалтерів як
інтернаціональна емблема працівників рахівництва.

Знання, уміння, навички фахівця з обліку і аудиту
формуються виходячи із сутності герба.
На ньому зображено три предмети:сонце, ваги і крива
Бернуллі, а також девіз: «SCIENCE-CONSCIENCEINDEPENDЕNCE» («ЗНАННЯДОВІРА-НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»).
Предмети
на
гербі
символізують наступне:
 сонце
–
облік
як
інструмент,
що
освітлює
господарську
діяльність
кожного підприємства і особи,
через систему інформації;
 ваги – рівність доходів та видатків, що забезпечує
фахівець з обліку і аудиту, і є основою життя кожної особи;
 крива Бернуллі – вічність професії бухгалтер –
виникнувши одного разу, облік існує вічно, як і музика та
кохання.
Що стосується України, то «День бухгалтера»
відзначають щорічно 16 липня в день прийняття Закону
України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні". У цей день працівники бухгалтерських служб і
спеціалістів причетних до ведення обліку вітають
керівники держави – Президент, Голова Верховної ради та
Прем'єр-Міністр.
Шановні друзі!
Щиро вітаю вас із професійним святом - Днем
бухгалтера.
Ефективна робота бухгалтерських служб є запорукою
оптимізації господарських, інвестиційних та фінансових
процесів на підприємствах, в установах і організаціях, без
чого неможливий сталий соціально-економічний розвиток
нашої держави.
Переконаний, що ви і надалі докладатимете всіх зусиль
для удосконалення бухгалтерського обліку й звітності з
урахуванням міжнародних стандартів та інтеграції нашої
країни до Європейського Союзу.
Бажаю вам міцного здоров'я, сімейного затишку,
невичерпної життєвої енергії та нових трудових звершень в
ім'я України.
Віктор ЯНУКОВИЧ
Підготовка
бухгалтерів
в
Житомирському
національному агроекологічному університету була
розпочата на початку 70-х рр. минулого століття. За цей
час викладачами кафедри бухгалтерського обліку
підготовлено десятки тисяч спеціалістів з бухгалтерського
обліку, які плідно працюють у всіх галузях народного
господарства України, країн СНД і Європейського Союзу.
Безумовно, основою кафедри є її колектив, який сьогодні

складається з докторів наук, професорів, кандидатів наук,
доцентів, старших викладачів, асистентів, аспірантів,
докторантів. Колектив кафедри – це люди, що понад усе
люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести
знання до студентів. Обов’язковою умовою роботи на
кафедрі є досвід практичної роботи на підприємстві. Цей
важливий критерій дозволяє викладачам розкрити перед
майбутніми бухгалтерами не лише теорію науки, але й
практичні аспекти обліку. Облік потрібний сьогодні всім.
Обліку притаманні усі властивості науки і в першу чергу —
це здатність вносити в життя людини потрібні знання.
Облік вчить нас об’єктивності, справедливості, точності,
законності. А тому професія бухгалтера вимагає
надзвичайного таланту і терпіння. Однак тим, хто її
опанував, дається особливий
дар бачити за цифрами
складний світ економіки в її
взаємозв’язках і гармонії.
Спеціальність «Облік і
аудит» розкривається в 15
гуманітарних, 25 соціальноекономічних
та
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професійно-орієнтованих
нормативних дисциплінах. Крім то, студенти вивчають ряд
дисциплін за власним вибором, або за рекомендацією своїх
батьків та одержують з них глибокі знання.
Тому, краще ніж Ви, ніхто не буде володіти системою
управління підприємством, його зовнішніми і внутрішніми
зв’язками, відносинами з банками, податковими органами,
державним казначейством, організовувати менеджмент,
маркетинг, економічну політику і бути першою особою,
яка впливає на фінансовий стан підприємства, доходи
працівників і держави.
Наші
випускники
успішно працюють на
підприємствах
різних
форм
власності,
в
акціонерних товариствах,
спільних підприємствах,
концернах,
страхових
компаніях,
банках,
підприємствах
торгівлі,
податкових інспекціях, контрольно-ревізійних службах,
аудиторських фірмах, науково-дослідних та вищих
навчальних закладах на посадах: керівників та їх
заступників, фінансового директора, головного бухгалтера,
бухгалтера, бухгалтера-ревізора, аудитора, бухгалтераексперта, ревізора податкової служби, наукового
співробітника, викладача облікових дисциплін.

Випускник має знання – тому що вивчає:
 фахівця з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту і контролю –
законність, ефективність і доцільність кожної господарської
операції підприємства, установи, організації;
 фінансиста – формування і використання доходів на рівні
підприємства і регіонів;
 економіста підприємства – економічний механізм створення
активів, пасивів, витрат, доходів і фінансових результатів;
 маркетолога – відносини підприємства з покупцями і
постачальниками;
 спеціаліста з управління персоналом – формування доходів
працівників, їх види, форми і системи;
 економіста зовнішньоекономічної діяльності – відносини
підприємства з експорту та імпорту і валютні операції;
 менеджера – систему управління підприємством та регіоном, їх
планування, організацію, мотивацію і систему контролювання;
 фахівця з банківської справи – формування доходів, витрат і
фінансових результатів банків;
 спеціаліста казначейства – доходи і видатки державного і
місцевих бюджетів;
 фахівця з оподаткування і доходів держави – систему
оподаткування, облік, аналіз і контроль податків;
 фахівця з страхування бізнесу – ризики підприємництва,
можливі надзвичайні події та систему відшкодування від них
витрат;
 спеціаліста з комерційної діяльності – ціни і ціноутворення на
товари та договірні відносини з покупцями і постачальниками;
 фахівця з економічних питань господарського законодавства –
порядок забезпечення законності господарських операцій.

До найважливіших напрямів умінь фахівця з обліку і
аудиту належать:
- розробка моделей внутрішнього економічного
механізму діяльності підприємств різних форм власності,
господарювання і видів економічної діяльності на основі
створення центрів витрат і
відповідальності;
- розробка бізнес-планів
для залучення інвестицій,
розширення
асортименту
об'єктів
підприємницької
діяльності,
обсягів
виробництва, створення нових суб'єктів господарювання,
складання фінансових планів підприємств;
- економічна діагностика, фінансовий аналіз і аудит
економічного стану суб'єктів господарювання;
- розробка економічної політики підприємства у сфері
оптимізації об'єктів бізнесу, організаційної структури
підприємства, розподілу доходів, ціноутворення, відносин
з постачальниками і покупцями;
- розробка моделей визначення фонду оплати праці та
розподілу між окремими структурними підрозділами і
працівниками підприємства;

- оцінка кредитоспроможності підприємств;
- визначення податкового навантаження на суб'єкти
господарювання та оцінка податкового потенціалу регіонів
і платників податків;
- ведення бухгалтерського, податкового і статистичного
обліку та використання інформаційних ресурсів у системі
економічної діяльності;
- моделювання рівня беззбиткової діяльності суб'єктів
господарювання;
- розробка синергетичних моделей розвитку підприємств
і регіонів;
- удосконалення правових засад корпоративного
управління в акціонерних товариствах.
Студент спеціальності «Облік і аудит» - це дієва
особистість, що живе за принципом: «Через освіченість до успіху, через розвиток до гармонії!».
Вибрана
Вами
спеціальність
дає
можливість навчатись на
військовій кафедрі і школі
резерву керівних кадрів.
Кафедра бухгалтерського
обліку під девізом "Є така професія – Батьківщину
автоматизувати", одна із перших в українських вузах
практикує надання знань, умінь і навичок за фахом "Облік і
аудит" з використанням міждержавної на теренах СНД
сертифікованої
комп’ютеризованої
системи
1С:Підприємство.
Спеціальність з обліку і аудиту в університеті здобувають
70 % дівчат і 30 % хлопців віком 18-40 років на денній і
заочній формі з усіх регіонів України.
Бухгалтер – професія справді важлива,
Життя підприємства без Вас неможливе.
Витрати, прибутки, зарплата, аванси,
Звіти квартальні, підбиті баланси...
Бухгалтеру шана і низький уклін!
Ти справи вирішуєш з різних сторін!
На Тебе рівняється ціла держава
І весь колектив сурмить Тобі „Слава!”
Якщо ж ми Вас не переконали в одержанні дуже важливої
спеціальності "Облік і аудит", інші теж важливі, особливо
технологічні, тоді запрошуємо Вас для одержання другого
диплома паралельно з основним навчанням. Два дипломи дадуть
можливість Вам не тільки створювати готову продукцію, товари,
послуги, роботи, але і впливати на формування і розподіл доходів
від результатів Вашої праці.
З найкращими побажаннями, міцного здоров'я, успіхів і до
зустрічі
в
аудиторіях
Житомирського
національного
агроекологічного університету на кафедрі бухгалтерського обліку.
Викладачі кафедри завжди до ваших послуг.
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