Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Економіко-правовий факультет

спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(галузь знань 07 «Управління та
адміністрування»)
інтегровані знання в галузі бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту, оподаткування
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР
В результаті навчання на спеціальності «Облік і оподаткування»
Ви здобудете професійні компетентності:



Теоретичні знання та практичні навички в галузі економіки та бізнесу, обліку та аудиту,
оподаткування, консалтингу, управління і моделювання економічних процесів на основі
використання комп’ютерних та інформаційних технологій, консалтингу;

 Розуміння особливостей практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності;
 Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю
підприємства;
 Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів
господарювання;
 Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі бухгалтерської документації;
 Здатність проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою
прийняття управлінських рішень;
 Здатність застосовувати методики проведення аудиту й надання аудиторських послуг.
Сфери працевлаштування випускників спеціальності «Облік і оподаткування»:



Кваліфіковані бухгалтери (бухгалтер, бухгалтер – експерт, бухгалтер – ревізор, інспектор, експерт –
консультант по податкам та зборам, податковий агент);



Кваліфіковані аудитори (аудитор, головний бухгалтер, головний касир, завідувач касою, головний
ревізор);



Організатори діловодства (в державних установах та на приватних підприємствах різних видів
економічної діяльності, в т.ч. міжнародних організаціях);



Фахівці для фіскальної, митної, казначейської, аудиторської державної служби (державний
інспектор, податковий інспектор, державний аудитор, фахівець економічного та фінансового
відділів, економічний радник, консультант з економічних та податкових питань);



Економісти (економіст з обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, з
фінансової роботи, із ціноутворення, економіст по податкам та зборам).

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями:
Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм – KPMG, «ПриватБанк», банк «Південний»,
COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, Державна фіскальна служба України, Одеська
митниця, бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації різних
форм власності та ін.
Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова, ОРІДУ НАДУ при Президентові
України та інших ВНЗ України.
«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» В ОНУ ім. І.І. Мечникова – ЦЕ ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОНКУРЕНТНИХ ФАХІВЦІВ!

