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Освітня програма: Облік і оподаткування 

 

Облік - це мова бізнесу  

Облік – це визнана історією спеціальність! 

 
Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. Вивчаючи спеціальність «Облік і 

оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування економічної інформації, яка 

використовується для управління підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і 

аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну освіту, що поєднує багатогранні 

знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання 

необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині. 

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського 

фінансового, управлінського та податкового обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту. Тому на 

ринку праці попит на фахівців з обліку, аналізу і аудиту завжди високий. Вони можуть 

працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на 

керівних посадах відділів обліку і звітності в міністерствах та відомствах, науковими 

співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту 

можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам з 

фаху «Облік і оподаткування» швидко адаптуватись до сучасних вимог на ринку праці та 

влаштовуватись на високооплачувані посади. 

Управлінський і фінансовий облік. Бухгалтер працює на підприємствах різноманітних галузей 

і форм власності. Його основне завдання - забезпечити керівництво інформацією, необхідною для 

прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, 

встановленнім. пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності доходів і видатків, формуванні 

зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності. 

Незалежна бухгалтерська діяльність. Бухгалтер працює як незалежний спеціаліст і надає 

послуги щодо: ведення обліку і складання фінансової звітності, проведення аудиту, відновлення 

бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм бухгалтерської і податкової звітності, 

управлінського консультування, експертизи. 

Бюджетний облік. Робота бухгалтера в державних установах, органах влади і управління, 

податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, 

казначействах, лікарнях, коледжах, вищих навчальних закладах, благодійних товариствах тощо. 

Облік у банках. Робота бухгалтером, операціоністом, касиром, головним бухгалтером чи 

фінансовим директором в установах комерційних банків України. 

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати: на підприємствах різних форм 

власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, 

банках, підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, вітчизняних і міжнародних 

аудиторських фірмах, в науково-дослідних і вищих навчальних закладах на посадах:  головного 

бухгалтера, фінансового директора, бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, 

аудитора, бухгалтера-експерта, наукового співробітника, викладача облікових дисциплін тощо. 

 
м. Мукачево, вул. Ужгородська, 26 

тел. (03131) 2-11-09 

e-mail: msu.oblik@gmail.com 

https://www.facebook.com/msu.oblik 

бізнес – захоплююча гра,  

в якій максимум азарту поєднується з мінімумом правил 
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