
запрошує на 
навчання    за 

освітньою 
програмою 

«Облік і правове 

забезпечення 

агропромислового 

бізнесу» 

освітніх ступенів 

- бакалавр  

- магістр 



Дорогі абітурієнти! 

      Скористайтесь шансом стати частиною багатотисячної родини ТНЕУ – визнаного центру науки,

пізнання і духовності, флагмана економічної освіти України. 

      Перегорнувши чергову сторінку своєї біографії, Ви здобудете почесний статус студента – абсолютно

новий рівень ставлення до себе і суспільства. 

      Навчання в університеті покладає на Вас велику відповідальність. Сподіваюсь, що Ви наполегливо

оволодіватимете знаннями, утверджуватимете високу духовність, поважатимете традиції й звичаї

нашого університету, сформовані не одним поколінням студентів і науковців. Саме в цю чудову пору

життя – студентські роки – Ви знайдете професійні знання, мудрих наставників і справжніх друзів. 

     Бажаю Вам повною мірою скористатися тими можливостями, які пропонує наш університет,

здобути висококласну освіту і знайти своє місце в житті. Нехай студентська юність подарує Вам

багато приємних спогадів, а стіни нашого славного університету стануть для Вас рідними. 

Завідувач кафедри  

доктор економічних наук, професор, 
головний редактор міжнародного наукового журналу 
“Інститут бухгалтерського обліку, контроль і аналіз в умовах глобалізації”                                                           

Бруханський Руслан Феоктистович 



Ми пропонуємо унікальну можливість 
 

 поєднання економічних і юридичних знань 

Реальні переваги  
 

працевлаштування   
 

фахівця з обліку гарантує  
 

переважно  
 

наявність двох дипломів –  
 

економіста і юриста 



Наші студенти  
 

проходять стажування : 

- Німеччині 
 

- Швейцарії 
 

-  Данії 
 

- США  
 

- Великобританії 
 



Для динамічного засвоєння першокурсниками загальної філософії та основних 

історичних тенденцій становлення і розвитку бухгалтерського обліку колективом 

кафедри створено Міні-музей «Історія обліку і контролю» 



Більшість наших 

студентів є членами 

наукової студентської 

секції кафедри обліку та 

економіко-правового 

забезпечення 

агропромислового 

бізнесу  
 

«Учні Луки Пачолі» 
 

Члени секції проводять 

наукові семінари, 

пізнавальні квести, 

студентські наукові 

конференції. 



Доброю традицією кафедри є проведення  

виїзних наукових семінарів  

у провідних підприємствах Тернопільської області 



Реальна можливість власноручного заповнення повного комплексу 

облікових і звітних документів сучасного підприємства нашим студентам 

надається в межах Тренінг-центру «Облікова документація» 



Функціональною метою діяльності  

Тренінг-лабораторії «1С-бухгалтерія»  

є удосконалення  

практичних навиків роботи студентів  

у автоматизованій системі обліку і звітності 



Серед еліти випускників кафедри:  

 

 Президент України;  
Голова адміністрації 
Президента України; 

Голови обласних, 
районних і селищних 

рад; голови та 
заступники обласних і 
районних державних 

адміністрацій  

Міністр сільського 
господарства і 
продовольства 

України;  

заступники Міністрів 
галузевих міністерств 

України 

міський голова 
Тернополя  

начальник обласного 
управління 

Національного банку 
України  

заступники голів 
обласних державних 

податкових 
адміністрацій  

керівники районних 
державних 
податкових 

адміністрацій; 
начальники управлінь 
регіональних митниць  

начальники відділів 
регіональних 

управлінь Державної 
фінансової інспекції 

України 

керуючі обласними 
відділеннями 

провідних банків 
України  

завідувачі кафедр, 
декани ВУЗів України  

володарі ґрантів 
Президента України; 
стипендіати Кабінету 

Міністрів України  

директори, 
менеджери, головні 

бухгалтери провідних 
підприємств України  

сертифіковані 
професійні 
бухгалтери  

експерти з оцінки 
нерухомості, 

аудитори, 
консультанти 







Більшості наших випускників ми забезпечуємо можливість  

членства у професійних об’єднаннях фахівців з економіки, зокрема 
 

Федерації аудиторів,  

бухгалтерів і фінансистів 

АПК України: 
 

 затверджена Методичною радою з питань бухгалтерського обліку при 
Міністерстві аграрної політики і продовольства України; 

 

 погоджена Міністерством освіти і науки України та його інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти; 

 

 підтримана Євразійською радою сертифікованих бухгалтерів і аудиторів 
(регіональною групою Міжнародної федерації бухгалтерів). 



   Для практикуючих бухгалтерів наша кафедра спільно з Федерацією аудиторів, 

бухгалтерів і фінансистів АПК України та Інститутом обліку і фінансів 

Національної академії аграрних наук України пропонує унікальну можливість 

підвищення кваліфікації за Програмою сертифікації і підвищення кваліфікації 

бухгалтерів АПВ (Certified Agricultural Professional Accountant). 
                                                                                  

                                                                                  За результатами навчання  

                                                                               учасники  програми отримують:    

1. Сертифікат про присвоєння кваліфікації 

«Сертифікований професійний бухгалтер 

АПВ» (Сертифікат САРА (Certified 

Agricultural Professional Accountant); 

     

2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації 

державного зразка. 



До приймальної комісії 

необхідно подати  

сертифікати зовнішнього незалежного 

оцінювання з конкурсних предметів: 

1)  українська мова та література;

2)  математика; 

3)  іноземна мова або географія. 



Серед усіх скарбів людства знання  
є найціннішим, тому що воно не може бути 
ні вкраденим, ні загубленим, ні знищеним. 

Навчальний корпус ТНЕУ № 2 (каб. 2116)

Майдан Перемоги, 3  

м. Тернопіль, 46020  

Тел.: +38 (0352) 47-50-50*12-221

Моб: +38 (098) 509-96-67
          +38 (050) 609-77-76 

Web-page: 
http://oepz.tneu.edu.ua
http://www.tneu.edu.ua/faem/department_oe-psar_faem/ 


