ПРО УНІВЕРСИТЕТ
• диплом визнається в країнах Європи та Америки;
• найбільша в області кількість докторів та кандидатів наук,
наймолодший середній вік викладачів;
• можливість вільного вибору предметів та освітніх програм;
• потужна міжнародна співпраця;
• активна асоціація випускників;
• найвищий статус ̶ національного університету;
• державна форма власності;
• наявність державного замовлення.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Петра Могили

Переваги професії:
Спеціальність «Облік і оподаткування» є однією з найбільш
актуальних, цікавих та престижних сучасних спеціальностей,
а процеси гармонізації з міжнародними стандартами обліку (IAS)
та звітності (IFRS) підвищують вимоги до фахівців такого профілю.
Програми спеціальності відповідають стандартам міжнародного
сертифікату з управлінського обліку (CIMA)
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КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:
Відповідно до Умов прийому у рік вступу.
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КОНТАКТИ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ:
+38 (0512) 76-55-63 * kafedra.obliku.4NU@gmail.com
www.chmnu.edu.ua/kafedra-obliku-ta-auditu
Вул.. 68 Десантників 10, м. Миколаїв, 54003
10-й корпус, каб. 10-315
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СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:
071 «Облік і оподаткування»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«Діджитал–облік»,
«Податковий менеджмент»,
«Облік і аудит підприємницької діяльності»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Для успішного опанування митного та податкового законодавства,
відображення операцій у бухгалтерському обліку (в т.ч. в управлінському
розрізі) та складання і подання податкової звітності; вибору оптимальної
податкової політики для підприємств різних секторів економіки; формування
вмінь використання сучасних інформаційних систем і технологій в обліку та
оподаткуванні. Важливою складовою програми є напрацювання навичок
аналітичного мислення.

КОРИСТЬ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО
ВИКЛАДАЧІ
Програма формує навички
професійних керівників, які
можуть обіймати посади
головних бухгалтерів, аудиторів,
фінансових директорів на
підприємствах, у банках,
державних установах, а також
створювати власний бізнес.
КОМФОРТНІ УМОВИ
12 сучасних теплих будівель,
комфортабельні гуртожитки,
швидкісний інтернет, стадіон,
водна станція, картинна галерея,
культурно-мистецький центр,
студентський коворкінг.
БУРХЛИВЕ
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
Спортивні секції, туризм, літні
школи, творчі колективи, квести,
ігри, концерти, тематичні вечірки,
власна газета, телебачення та
інше.
МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
Понад 70 іноземних
університетів-партнерів, що дає
можливість студентам пройти
практику, стажування та навчання
за кордоном.

Професіонали своєї справи, практики
з багаторічним досвідом у сфері
консалтингу, обліку, аудиту і
оподаткування, дійсні члени
Федерації професійних бухгалтерів і
аудиторів України, Спілки аудиторів
України, Асоціації платників податків
України.
ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Гарантована практика з можливістю
стажування та подальшого
працевлаштування у великих
підприємствах і фінансових установах.
Укладено понад 400 угод про
проходження навчальної та
виробничої практики з установами і
підприємствами України.
ІНОЗЕМНІ МОВИ
ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Поглиблене вивчення двох іноземних
мов (англійська та друга іноземна –
за власним вибором).
Опанування профільного
програмного забезпечення
(1С:Підприємство, Парус, М.Е.Doc)

Та безліч інших можливостей,
які зроблять ваше студентське життя яскравим та незабутнім!

ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКА:
• бути власником бухгалтерської, аудиторської або консалтингової фірми;
• працювати на підприємствах різних форм власності, в акціонерних
товариствах, спільних підприємствах, страхових компаніях, комерційних
банках, підприємствах торгівлі, в контрольно-ревізійних службах,
вітчизняних та міжнародних фірмах в якості:
» фахівців у сфері фінансового та управлінського обліку;
» бізнес-консультантів та аналітиків;
» аудиторів і внутрішніх контролерів;
» фахівців з податкового планування та консультування на підприємстві;
» співробітників державних фіскальних органів.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА ДІДЖИТАЛ – ОБЛІК
Для підготовки фахівців з обліку і оподаткування, які до традиційних навичок
обліковця і аудитора додають сучасні можливості в сфері цифрової
економіки: розуміння електронного бізнесу та інформаційного права; вміння
здійснювати облік та аудит на основі digital-технологій та «хмарних»
структур; виконувати інтелектуальний аналіз бізнес-даних та програмування
в обліково-контрольному середовищі; володіти знаннями з кібер-безпеки.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКА:
• бути власником бухгалтерської, аудиторської або консалтингової фірми;
• працювати на підприємствах різних форм власності, страхових компаніях,
комерційних банках, в органах державного та місцевого самоврядування
в якості:
» фахівців з фінансового та управлінського обліку, аудиту, екон. аналізу;
» бізнес-аналітиків;
» консультантів з обліку та аналізу даних;
» внутрішнього аудитора;
» фахівця з оподаткування;
» віртуального бухгалтера;
» інформаційного аналітика.

