
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І 
ОПОДАТКУВАННЯ»

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЯ»

Світ бачить економіку очима бухгалтера - зверни 
свій погляд у майбутнє!

Сьогодні Облік і оподаткування в ОДАУ– це:
 одна з найбільш актуальних професій;

РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІДГОТОВКИ 
ЗДОБУВАЧІВ

І РІВЕНЬ  - БАКАЛАВР
Кваліфікація у дипломі – бакалавр обліку і оподаткування

І РІВЕНЬ  - МАГІСТР
Кваліфікація у дипломі – магістр обліку і оподаткування



 високий і  стабільний заробіток;
 фахова освіта для організації та ведення власного бізнесу;
 можливість тримання якісної освіти на трьох рівнях;
 яскраве студентське життя із можливістю паралельного 

працевлаштування, індивідуальні графіки навчання;
 моживість виробничої практики у країнах ЄС;
 класична академічна освіта у поєднанні з сучасним 

практичним досвідом;
 повага у професійному середовищі, карьєрні досягення та 

самореалізація;незабутні враження від найкращого міста в країні!

Перелік основних освітніх компонент:
І (бакалаврський) рівень (3 роки 10 місяців)



 Бухгалтерський облік
 Фінанси
 Фінансовий облік
 Управлінський облік
 Облік в банках
 Податкова система
 Менеджмент
 Маркетинг
 Психологія бізнесу

 Облік і звітність в 
оподаткуванні

 Електронна комерція
 Інформаційні системи в 

обліку, аналвзі аудиті
 Інвестування
 Аудит
 Економіка підприємства
 Фінансовий аналіз

ІІ (магістерський) рівень (1 рік 4 місяці)

 Бухгалтерський облік в 
управлінні підприємством

 Податковий менеджмент

 Державний фінансовий 
контроль

 Управлінські інформаційні 
системи



 Облік і фінансові звітність з 
міжнародними стандартами

 Фінансовий менеджмент
 Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами
 Штучний інтелект
 Господарське право
 Організація бухагалтерського 

обліку
 Податкове планування та 

мінімізація податкових ризиків




Спеціалісти у сфері «Обліку і оподаткування» 
сьогодні – це:

 фінансові директори та менеджери;
 головні спеціалісти (фінансових, економічних, обліковіих, 

податкових аналітичних департаментів);
 управлінці різних рівнів;
 головні фахівців податкових і ревізійних служб;
 керівники національних та міжнародних проектів;
 фінансові та податкові експерти-консультанти;
 організатори власного бізнесу;
 менеджери з обліково-фінансових питань;
 провідні спеціалісти органів державної владии та місцевого 

самоврядування.

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» – 
найуніверсальніша спеціальність сучасної 

економіки та бізнесу!



НАШ ПРІОРИТЕТ – ВИСОКА ЯКІСТЬ НАВЧАННЯ !

Пріоритетним напрямком підготовки спеціалістів з обліку і 
оподаткування є забезпечення високого рівня викладання освітніх компонент 
та ґрунтовна практичні підготовка здобувачів за участю бізнесу, 
управлінських структур та  виробництва. 

Здобувачам пропонуються новітні науково-теоретичні та прикладні 
розробки у сфері обліку, оподаткування, бізнес-аналітики 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.



Здобувачі освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування» - постійні учасники наукових заходів та переможці Міжнародних і Всеукраїнських 

наукових конкурсів

   



Практичну підтримку освітньо-професйної програми 
«Облік і оподаткування» в ОДАУ забезпечують:

 Головне управління Державної податкової служби в Одеській області;
 Громадська організація «Нове покоління Європи» (м. Ізмаїл, Одеська 

область);
 Державна аудиторська служба України (Південний офіс);
 Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин 

Одеської обласної адміністрації;
 фінансові, комерційні, промислові, торговельні, аграрні компанії 

Одеської області;
 професійне видання «Все про бухгалтерський облік»;
 ТОВ «Наш аудит» та ін.

ГРУНТОВНА ФАХОВА ПІДГОТОВКА – ЗАПОРУКА УСПІХУ У 
ПРОФЕСІЙНОМУ ЖИТТІ!

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ
І (БАКАЛАВРСЬКОГО) ТА ІІ (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 



ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»

Переваги практичної підготовки в ОДАУ за спеціальністю 
071 «Облік і оподаткування»:

 вільний вибір здобувача бази проходження практичної підготовки;
 наявність довгострокових договорів з профільними підприємствами, 

установами, організаціями, бізнес-структурами, всіх видів власності та 
господарювання; 

ФОРМИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ

За ОПП другого (магістерського) 
рівня

Виробнича практика (за фахом) – 
12 ЄКТС

Переддипломна практика (за фахом) –
 3 ЄКТС

Навчальна практика «Організація 
первинного обліку» - 6 ЄКТС

Виробнича практика «За фахом» - 
6 ЄКТС

Виробнича практика «Фінансовий облік» 
- 6 ЄКТС

Навчальна практика «Інформаційні 
системи і технології» - 6 ЄКТС

За ОПП першого (бакалаврського) 
рівня

Щотижневі практикуми із експертами бізнесу, профільних установ, організацій, 
підприємств,

Тренінги та вебінари від кращих представників сфери обліку, оподаткування, фінансів, 
економіки, управління, аудиту, державного контролю

БАЗИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК

Навчально-наукова лабораторія «Інформаційні 
системи і технології»

Навчально-наукова лабораторія «Практична 
бухгалтерія»,

банківські та фінансові установи, торговельні і 
промислові підприємства, агрохолдинги, 

департаменти Державної податкової служби в 
Одеській області,  аудиторські фірми

Банківські та фінансові установи, 
торговельні і промислові підприємства, 
агрохолдинги, департаменти Державної 
податкової служби в Одеській області,  
аудиторські фірми, науково-дослідні 
установи, місця працевлаштування 

здобувачів (за основним місцем роботи)

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

Захист кваліфікаційної роботи



 здобуття практичного досвіду на діючих бізнес-суб’єктах за реальною 
фінансово-економічною та податковою звітністю із використанням 
спеціалізованих програм обробки облікових даних (Master Бухгалтерія, 1С: 
Бухгалтерія 8.0, M.E. DOC); 

 індивідуальні графіки практичної підготовки та щотижневі консультації 
експертів від виробництва та бізнесу, можливість проходження практичної 
підготовки он-лайн;

 можливість захисту звітів з практичної підготовки у профільних 
компаніях, установах, організаціях із наступним працевлаштуванням;

 участь експертів і провідних фахівців від бізнесу та управління у 
процедурі захисту звітів за результатами практичної підготовки здобувачів;

 підвищення рівня конкурентоспроможності випускників на ринку праці 
за рахунок знання специфіки фінансової, економічної, облікової та 
управлінської роботи суб’єктів господарювання.

Здобувачі освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» при проходженні виробничої практики у 

АТ КБ «Приват-Банк» 

Практичне навчання та здобуття фахових компетенцій на 
основі інноваційних методів навчання та найсучашнішіх 

НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОБЛІК І 
ОПОДАТУВАННЯ» -ЦЕ:



спеціалізованих програм: Master Бухгалтерія, 1С: Бухгалтерія 
8.0, M.E. DOC.

Проходження виробничої практики на базі реальних бізнес-
субєктів всіх видів економічної діяльності 

Бізнес-тренінги та вебінари від експертів обліку, управління, 
фінансів, бізнесу

Пропозиції від стейкхолдерів спеціальності про 
працевлаштування та можливість отримати професійний 
досвід під час навчання

Висококваліфіковоний професорсько-викладацький склад, 
який має досвід роботи за спеціальністю

Можливість участі у міжнародних наукових проектах та 
європейських грантах

Дипломи європейського зразку
Незабутній відпочинок у власній студентській туристичній 

базі «Лукоморя» на березі Чорного моря (м. Чорноморськ, 
Одеська область)

Навчаємось 
розуміти мову 
бізнесу…



Участь здобувачів 
освітнього ступеня «Магістр» у конкурсі від професійного видання «Все 
про бухгалтерський облік» 

Інтерактивне заняття «Світ очима бухгалтера» 

 



«..Бухгалтерський облік – це фінансова грамотність. Ви 
зобовязані опанувати ці навики, якщо бажаете побудувати 

бізнес або зайнятись інвестиціями...» (Р.Т. Кийосакі)

Спеціальність і професія для тих, хто хоче 
розуміти мову бізнесу!

Контакти:
Приймальна комісія:
Україна, 65012, м. Одеса,

Приєднуйся до нас і будуй своє успішне 
майбутнє!



вул. Пантелеймонівська, 13,
каб. 101, 102
Тел. (048) 785-10-43, (099) 191-26-22 (096) 456-16-44
Email: vstupodau@ukr.net

Кафедра обліку і оподаткування:
65012, м. Одеса,
Пров. Матросова, 6, каб. 906,914
Email: odau-byx_oblik@ukr.net
https://www.facebook.com/photo?fbid=6859409218446211&set=pcb.63429641
27724112
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