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: МАГІСТР



В результаті навчання на спеціальності «Облік і оподаткування»
Ви здобудете професійні компетентності:
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки
обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань;



Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обґрунтованих
управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності,
результативності та соціальної відповідальності бізнесу;



Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи
фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі
стратегічними цілями підприємства;



Вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;



Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;



Здатність здійснювати педагогічну діяльність з використанням інноваційних освітніх технологій.
Сфери працевлаштування магістрів спеціальності «Облік і оподаткування»:



Професіонали в сфері аудиту, обліку, оподаткування, праці та зайнятості, ефективності
підприємництва, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності;



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



Керівники фінансового, бухгалтерського, економічного, податкового підрозділів (головний
бухгалтер, головний касир, головний ревізор, фінансовий директор, начальник централізованої
бухгалтерії, начальник контрольно-ревізійного відділу);



Викладачі професійного навчально-виховного закладу (асистент вищого навчального закладу);



Наукові співробітники (економіка) вищого навчального закладу,



Менеджери (управителі) з обліку, аналізу, аудиту та оподаткування;



Керівники аудиторських фірм, малих підприємств буд-якої організаційно-правої форми різних
галузей економіки.

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.
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 імені І.І. Мечникова –
ЦЕ ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ!

