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ООссввііттнняя ппррооггррааммаа 
««ООББЛЛІІКК   ІІ ООППООДДААТТККУУВВААННННЯЯ»» 

(спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
галузь знань 07 «Управління та адміністрування») 

 
інтегровані знання в галузі бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, митної 

справи та юриспруденції; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за національними та 
міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя» 

 

ООССВВІІТТННІІЙЙ РРІІВВЕЕННЬЬ:: ББААККААЛЛААВВРР 
 

««ООББЛЛІІКК   ІІ ООППООДДААТТККУУВВААННННЯЯ»» –– ММООВВАА ТТАА ММИИССЛЛЕЕННННЯЯ ССУУЧЧААССННООГГОО ББІІЗЗННЕЕССУУ 
 

ССФФЕЕРРИИ ППРРААЦЦЕЕВВЛЛААШШТТУУВВААННННЯЯ ВВИИППУУССККННИИККІІВВ 
««ООББЛЛІІКК   ІІ ООППООДДААТТККУУВВААННННЯЯ»»:: 

 

 Кваліфіковані бухгалтери: головний 
бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер – експерт, касир - 
експерт, головний касир, завідувач касою, 
бухгалтер – ревізор, інспектор, експерт – 
консультант по податкам та зборам, податковий 
агент 

 Кваліфіковані аудитори, фахівці 
аудиторської державної служби, ревізори: 
аудитор, державний аудитор, головний ревізор, 
ревізор, інспектор з інвентаризації, інспектор – 
ревізор, інспектор з організації інкасації та 
перевезення цінностей, інспектор торговельний, 
інспектор - товарознавець 

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

 Фахівці для фіскальної, митної, казначейської 
служб: державний інспектор, інспектор податкової 
служби, інспектор митної служби, агент з митного 
оформлення вантажів та товарів, агенти з комерційних 
послуг та торговельні брокери (агент податковий, 
ревізор комерційний) 

 Помічники керівників: економічний радник, 
консультант з економічних та податкових питань, 
помічники керівників виробничих та інших основних 
підрозділів підприємства, малих підприємств без 
апарату управління 

 Економісти: економіст з обліку та аналізу 
господарської діяльності, економіст з планування, з 
фінансової роботи, із ціноутворення, закупник, 
торговельний представник, фахівець економічного та 
фінансового відділів, економіст по податкам та зборам 

 

Наші випускники працюють на керівних посадах, провідними фахівцями: Міжнародна мережа 
незалежних аудиторських фірм «KPMG», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ «Трансшип», ТОВ «Торговий дім 
Кристал», ПриватБанк, КБ «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, фірма «Synebo LLC», 
Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, Одеська міська рада, Бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, 
підприємства, установи та організації різних форм власності. 

 
Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї. 

 
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова та інших закладах вищої освіти України. 

 
 Бухгалтер – завжди незамінний фахівець для підприємців в сучасному світі, «права рука» керівників та 

власників бізнесу 
 Фахівець з митної справи – унікальний спеціаліст, який поєднує знання з обліку, аналізу і оподаткування та 

юриспруденції 
 Податківець – особа, яка відповідає за фінансову та економічну безпеку в державі 
 Аудитор – професія, яка має суспільне значення, думці цього фахівця повністю довіряють власники та 

інвестори бізнесу 
 Обліковець - аналітик – спеціаліст, здатний надавати своєчасну, повну і достовірну інформацію для 

прийняття управлінських рішень 
 

««ООББЛЛІІКК   ІІ ООППООДДААТТККУУВВААННННЯЯ»» –– ШШЛЛЯЯХХ ДДОО ССТТААННООВВЛЛЕЕННННЯЯ ММААЙЙББУУТТННІІХХ 
ВВИИССООККООККВВААЛЛІІФФІІККООВВААННИИХХ ББААГГААТТООФФУУННККЦЦІІООННААЛЛЬЬННИИХХ ККООННККУУРРЕЕННТТННИИХХ ФФААХХІІВВЦЦІІВВ 

 
Приймальна комісія: Україна, Одеса, Французький бульвар, 24/26, +38 (0482) 68-12-84, 
e-mail: vstup@onu.edu.ua, http://onu.edu.ua/uk/abitur/natives/rules 
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