


Шановні абітурієнти! 

Запрошуємо ВАС 

поповнити нашу 

студентську сім’ю

у 2019 році!



Навчально-науковий інститут очолює директор 

Мацелюх Наталія Петрівна, 
д.е.н., професор

Мацелюх Н.П. є досвідченим адміністратором, фундатором наукових дискусій із 

проблем оподаткування в ціноутворенні. Автор понад 70 науково-методичних, 

наукових публікацій, присвячених розвитку як реального, так і фінансового 

сектора економіки через призму процесів та механізмів ціноутворення. 

Заступник директора з

навчально-методичної роботи

Мартиненко Валентина 

Віталіївна

Заступник директора з

наукової роботи

Рябчук Оксана Григорівна

Заступник директора з

виховної та профорієнтаційної роботи

Кітченко Марина Іванівна



Навчально-науковий інститут обліку, налізу та аудиту здійснює 

підготовку фахівців за програмами: бакалаврів та магістрів. 

А також здійснює підготовку аспірантів та докторантів за спеціальностю: 

071 – “Облік і  оподаткування”

Достатня кількість місць 

за державним 

замовленням у поєднанні з 

високим рівнем якості 

освіти відкриває 

можливість студентам для 

самореалізації та набуття 

сучасних професійних 

компетенцій! 



Навчально-науковому інституту підпорядковується 5 кафедр 

(аудиту та економічного аналізу, вищої математики, управлінського 

обліку, бізнес-аналітики та статистики, бухгалтерського обліку, 

економічної теорії) з них 3 випускові:
Кафедра аудиту та 

економічного аналізу
Кафедра управлінського 

обліку ,бізнес-аналітики 

та  статистики

Кафедра економічної 

теорії

Кафедра 

бухгалтерського 

обліку

Кафедра вищої 

математики

Ф

Серед професорсько-викладацького складу науково-педагогічних 

працівників навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту є 

10 докторів наук, 8 професорів, 40 кандидатів наук, 37 доцентів, 

2 старших викладача, 1 асистент.

д.е.н., професор д.е.н., професорк.е.н., доцент д.ф.-м.наук,

професор

д.е.н., професор



Бакалавр

ОПП:Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика 

включає спеціалізації:

«Облік і оподаткування підприємств (організацій, 

установ)»

“Податковий аудит”

“Бізнес-аналітика та інформаційні ресурси обліку”



Магістр

ОПП:”Облік і оподаткування в управлінні 

підприємницькою діяльністю “, 

“Управлінський облік та бізнес-аналітика”, 

“Державний аудит; судово-економічна 

експертиза у фінансових розслідуваннях”

включає спеціалізації:

«Аудит державних фінансів»

«Судово-економічна експертиза  у 

фінансових розслідуваннях»

«Податковий аудит»













Буката Анна
Голова профбюро 

ННІ ОАА

Литвиненко Олександра

Студентський директор 

ННІ ОАА

Номінантка конкурсу 

"Кращий студент-

громадський діяч УДФСУ 

2017"

Бурдега Катерина

Кращий студент -

бухгалтер УДФСУ 2017

Сидоренко Анастасія

Кращий студент -аудитор 

УДФСУ 2017

Меленівська Ірина

Кращий студент -

спортсмен УДФСУ 2017

ГОРДІСТЬ  ІНСТИТУТУ



282,  корпус  С


