
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА 
Облік та оподаткування підприємницької діяльності 

Факультет: обліково - економічний 

Кафедра: Обліку і оподаткування в галузях економіки 

 

Форма навчання Термін 

навчання 

Вартість 
(можливі зміни) 

 

Денна 1,5 року 14000 грн. Диплом спеціаліста або 

бакалавра за економічними 

спеціальностями 

Заочна 1,5 року 14000 грн. Диплом спеціаліста або 

бакалавра за економічними 

спеціальностями 

Очно - заочна 2 роки 14000 грн. Диплом спеціаліста або 

бакалавра за БУДЬ-ЯКИМИ 

спеціальностями 

Анотація магістерської програми 

Метою магістерської програми є підготовка кваліфікованих керівників і фахівців в 

галузі розвитку фінансового та управлінського обліку, оподаткування та податкового 

менеджменту організацій, фінансової та податкової звітності, економічного аналізу та 

аудиту, проблем адаптації обліку за національними стандартами у відповідність з 

міжнародними стандартами, впровадження сучасних методів обліку в практику управління 

виробничими процесами підприємства різних галузей і форм власності. 

Область професійної діяльності, працевлаштування, практика 

Знання, вміння та навички, отримані випускниками магістерської програми «Облік та 

оподаткування підприємницької діяльності», дозволять їм працювати в якості: 

 - Фінансових директорів та інших висококваліфікованих фахівців і керівників у 

бухгалтерських, фінансових та аналітичних службах організацій (фірм) різних галузей і форм 

власності; 

- Податкових консультантів і незалежних консультантів в області бухгалтерського 

обліку, аналізу, оподаткування та аудиту. 

Конкурентні переваги програми 

1. Магістерська програма «Облік та оподаткування підприємницької діяльності» 

акредитована міжнародною професійною організацією АССА the Association of Chartered 

Certified Accountants - Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів. 

Після закінчення навчання випускники програми «Облік, аналіз, аудит» отримують 

звільнення від здачі 4 іспитів кваліфікації АССА базового рівня F1-F4 та іспитів просунутого 

рівня F5 «Управлінський облік» і F 6 «Оподаткування». 

2. Можливість отримання сертифікату Податкового консультанта України (при 

виконанні кваліфікаційних вимог). 

Контакти кафедри: 

• Адреса: Одеса, вул. Успенська, 91 

• Тел .: + 38067480-53-50, 048-787-61-95, 

• E-mail: dacctax@gmail.com, rws_1@ukr.net 

Важливі дати: 

Прийом документів на денну форму: 11 липня-29 липня 

Іспити: 1 серпня - 10 серпня 

Прийом документів на заочну та вечірню форму: 14 июля - 11 серпня 

Іспити: 15 серпня - 19 серпня 

Приймальна комісія: 

Преображенська, 8, к.109, тел. 048-723-80-73 

 


