МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ

Декан факультету:
Доктор економічних наук, професор
Лаговська Олена Адамівна
Адреса: 10005, Україна, м. Житомир
вул. Чуднівська,103, к.332
Тел.: +38 (0412) 24-09-95,
+38 (067) 411-07-03
e-mail: lagovskaya1@meta.ua

Приймальна комісія:
Адреса: 10005, Україна, м. Житомир
вул. Чуднівська,103, к.100
Тел.: +38 (0412) 24-14-27; +38 (067)
411-32-95
е-mail: pr_k@ztu.edu.ua
http://admissions.blog.ztu.edu.ua

Переваги навчання на факультеті:
−

високий рівень економічної підготовки зі знанням інформаційних

технологій;
−

поглиблене вивчення іноземних мов фахового спрямування;

−

можливість пройти стажування та отримати диплом у провідних

іноземних вищих навчальних закладах-партнерах університету;
−

наші випускники працюють у провідних національних та іноземних

компаніях, банках, державних установах.

КАФЕДРА ФІНАНСІВ
І КРЕДИТУ

Спеціальність: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
Ступені освіти
Бакалавр
Бакалавр на базі ОКР “Молодший
спеціаліст”
Магістр
Наші випускники залучаються до таких
видів діяльності:
− співпраця з банками та іншими
фінансовими установами;
− планування грошових потоків та
фінансових показників діяльності;
− планування
зборів
акціонерів,
презентацій та інших форм бізнескомунікацій.
Наші випускники можуть працювати на
таких посадах:
− кредитний експерт;
− фінансовий директор;
− фінансовий менеджер;
− фінансовий аналітик;
− фінансовий контролер;
− бухгалтер;
− головний бухгалтер;
− податковий інспектор;
− керівний компанії;
− викладач ВНЗ.

Форма навчання
Денна та заочна

Термін навчання
4 роки

Денна та заочна

2 роки

Денна та заочна

1,4 роки

КАФЕДРА ОБЛІКУ І
АУДИТУ

Спеціальність: 071 “Облік і оподаткування”
Ступені освіти
Бакалавр
Бакалавр на базі ОКР “Молодший
спеціаліст”
Магістр
Наші випускники працюють на таких
посадах:
− фінансовий директор;
− фінансовий аналітик;
− податковий контролер;
− головний бухгалтер;
− аудитор;
− податковий едвайзер;
− викладач ВНЗ з економічних
дисциплін.
Переваги навчання:
− за бажанням студенти мають
можливість навчатись в групах із
поглибленим вивченням іноземної
мови;
− мають
можливість
пройти
стажування у провідних вищих
навчальних закладах за кордоном;
− гарантовано отримають допомогу у
працевлаштуванні;
− мають можливість пройти військову
підготовку та отримати звання офіцера
запасу Збройних сил України;
− за покликанням мають можливість
займатись з першого курсу науководослідною роботою.

Форма навчання
Денна та заочна

Термін навчання
4 роки

Денна та заочна

2 роки

Денна та заочна

1,4 роки

КАФЕДРА
МІЖНАРОДНОЇ
ЕКОНОМІКИ

Спеціальність: 292 “Міжнародні економічні відносини”
Ступені освіти
Бакалавр
Наші випускники виконують такі види
робіт:
−
планують міжнародну діяльність,
оцінюють
її
ефективність
у
міжнародному економічному просторі;
−
визначають стратегії ресурсного
забезпечення міжнародної економічної
діяльності підприємства, обґрунтовують
її перспективні напрями;
−
встановлюють, підтримують і
розвивають
ділові
відносини
з
торгівельними
партнерами,
міжнародними організаціями, органами
влади;
−
розробляють інвестиційні проекти
та оцінюють їх ефективність;
−
здійснюють
супровід
зовнішньоекономічних контрактів на
всіх стадіях договірної роботи.
Після
закінчення
навчання
наші
випускники працюють:
−
у спеціалізованих
фінансовокредитних
установах
(банках,
інвестиційних фондах, біржах);
−
на підприємствах (які здійснюють
експортно-імпортну
діяльність,
залучають іноземні інвестиції, мають
іноземних бізнес-партнерів);
−
у представництвах та філіях
іноземних компаній;
−
в органах державної влади.

Форма навчання
Денна та заочна

Термін навчання
4 роки

