
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

Без бухгалтерського обліку світ став би некерований і люди не змогли б  
розуміти один одного



Бухгалтер – професія затребувана. Скільки б не минуло часу, як би не змінювався 
світ, бухгалтери будуть потрібні до тих пір, поки будуть існувати економічні 

відносини.

 Міжнародний герб людей бухгалтерської професії 
складається із трьох фігур: сонця — 
бухгалтерський облік освітлює господарську 
діяльність, ваг — баланс, кривої Бернуллі, яка 
підкреслює, що облік, який виник одного разу, 
існуватиме вічно, і девіза: «SCIENCE-
CONSCIENCE-INDEPENDЕNCE» («ЗНАННЯ-
ДОВІРА-НЕЗАЛЕЖНІСТЬ»). Автором герба 
бухгалтерів є французький учений Жан Батіст 
Дюмарше (1874–1946).

Плюси професії бухгалтера полягають не тільки в затребуваності. Бухгалтер  
– професія, після отримання якої можна не хвилюватися, що не вистачить на 

шматок хліба. Кожен рік роботи буде тільки додавати вам цінності як фахівця.
Якщо  на  підприємстві  припинити  вести  облік,  то  діяльність  дуже  швидко  буде 

паралізована. Не буде інформації по заборгованості покупців або постачальників, власники 
не будуть знати, справа приносить дохід або збитки. Тому робота бухгалтерів пов'язана з 
величезною відповідальністю. 

Бухгалтер – той фахівець, без якого не обходиться жодна поважаюча себе комерційна 
організація.  Саме  тому  можна  з  упевненістю  говорити  про  те,  що  професія  бухгалтера 
високо затребувана на сьогоднішній день.

Головні  бухгалтери  розробляють  для  підприємства  облікову  політику,  форми 
внутрішньої звітності, що керують роботою бухгалтерської служби. 



Найчастіше бухгалтери працюють в офісах, але нічого не заважає перетворити таку 
роботу у віддалену - вести облік вдома і самостійно впливати на розмір своєї заробітної 
плати.

Перспективи  кар'єрного  росту:  починаючи  з  найпростішої  посади  -  помічника 
бухгалтера  -  можна  вирости  до  головного  бухгалтера  великого  підприємства  або 
фінансового директора.

Потреба в кадрах завжди висока, знайти роботу нескладно не лише у великому місті - 
бухгалтери потрібні й у невеликих населених пунктах.

ДОРОЖНЯ КАРТА НАВЧАННЯ
Кафедра обліку і оподаткування готує фахівців у сфері обліку, оподаткування 

та аудиту за освітніми рівнями:

НАШ ПРІОРИТЕТ – ВИСОКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ !

Пріоритетним  напрямком  підготовки  спеціалістів  з  обліку  є  забезпечення 
високого рівня викладання дисциплін. Студентам пропонуються  новітні  науково-
теоретичні  та  прикладні  розробки  у  сфері  обліку,  оподаткування  та  аудиту; 
передовий  вітчизняний  та  світовий  досвід;  кваліфіковані  консультації  та  творча 
співпраця в науково-дослідній  роботі. 

Навчитися працювати в команді, приймати рішення і 
досягати  результату,  опановувати  нові  види 
діяльності,  креативно  розв’язувати  завдання, 
працювати над собою – це лише малий перелік того, 
чому  навчають  студентів  спеціальності  «облік  і 
оподаткування». 
В навчальному процесі використовуються комплексні 
ситуаційні  завдання,  ділові  ігри,  розробка  бізнес-
планів та інвестиційних проектів, сучасне програмне 
забезпечення для ведення бухгалтерського обліку. 

Якість знань зі спеціальності «облік і оподаткування» підтверджують здобутки 
наших студентів,  які  отримують найвищі  нагороди на  всеукраїнських  предметних 
олімпіадах  та  конкурсах  студентських  наукових  робіт.  Зокрема,  в  2018  році 
магістерська  дипломна  робота  Михайлика  Івана,  під  керівництвом  завідуючої 
кафедри, д.е.н. Крюкової І.О. зайняла перше місце в конкурсі дипломних робіт, де 
брали участь ВУЗи з усієї України, що готують студентів зі спеціальності 071 «Облік 
і оподаткування»

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ВЕДЕ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДОСКОНАЛОСТІ !
Обов’язковою  компонентною  складовою  освітньо-професійної   програми 

підготовки   фахівців  за  спеціальністю  071  «Облік  і  оподаткування»  є  практична 
підготовка, яка здійснюється у формі виробничих та навчальних практик,  а  також 
виїзних практичних занять на підприємствах. Кафедра тісно співпрацює з аграрними 



бізнес-суб’єктами, банківськими установами, комерційними підприємствами тощо, з 
якими укладено угоду про проходження студентами виробничої та переддипломної 
практики.

Наявність  практичної  роботи  з 
первинними  та  звітними 
бухгалтерськими  документами  та 
фінансовою  звітністю  підприємств 
(що  рідко  зустрічається  в  інших 
вузах),  що  значно  підвищує  рівень 
практичної  майстерності  та 
професійної обізнаності випускника в 
майбутній професії.

ЯСКРАВЕ ТА НЕЗАБУТНЄ СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ !
Студенти  спеціальності  облік  і 

оподаткування  приймають  активну 
участь в суспільному житті факультету 
та  університету:  проведення  заходів, 
присвячених визначним подіям в історії 
розвитку держави,  участь  в  художній 
самодіяльності.  (конкурс   кураторів, 
день   факультету,   день   відкритих 
дверей,   день   кафедри),  відвідування 
театрів  і  музеїв,  організація  екскурсій, 
спортивних  змагань  та  інших  форм 
змістовного відпочинку студентів.

Також  значна  увага  приділяється 
спортивним  досягненням  студентів 
ОДАУ,  які  мають  змогу  займатися 
спортом  та  тренуватися  в  стінах 
університету.

ОДЕСА – ПЕРЛИНА БІЛЯ 
МОРЯ! 

У Вас  є  прекрасна  нагода  жити  і 
вчитися  в Одесі  –  в унікальному місті, 
де можна знайти себе в будь-якій сфері – 
від  торгівлі  і  туризму  до  науки  та 

сучасних комп’ютерних технологій.   Одеський   колорит,   архітектурні   шедеври, 
неповторні  історичні  пам’ятки,  відпочинок  біля  моря  надихають  оптимізмом  та 
створюють прекрасний настрій.



КОНТАКТИ
Одеський державний аграрний університет
Приймальна комісія: 
65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, 1 поверх, кабінет 104.
телефон:+38 (048) 785-10-43 ; +38 (048) 722-27-28 
сайт:  osau.edu.ua
Кафедра обліку і оподаткування: 
м. Одеса, провул. Матросова, 6, 9 поверх.
тел. (048)734-88-42
Електронна адреса: odau-byx_oblik@ukr.net

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

ДО ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ТА
БАЖАЄМО УСПІХІВ ! 


