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ЯКА ВРЯТУЄ СВІТ БІЗНЕСУ 

 
2020 рік, який перевернув наш світ на «до» та «після», відкриває нові 

можливості, нову «еру» розвитку. Так, нинішня криза, викликана епідемією з 

Коронавірусом (CoVid19) спровокувала рецесію, падіння та нестабільність. Однак, у 

китайській мові, «криза» означає одночасно «загрозу» і «можливість».  

Логічно, перед випускниками постає питання: «Як скористатися можливістю і 

вибрати ту спеціальність, яка буде актуальною і дозволить розкрити людину, допоможе 

стати успішним фахівцем?». Як же ж зробити правильний вибір?  

Дозвольте мені дати рекомендацію. На сьогодні, навіть і у кризу, без роботи 

точно не залишиться бухгалтер. Не дарма існує вислів, що «бухгалтер є правою рукою 

керівника». Не для кого не секрет, що у кризу більшість підприємців змушені вживати 

заходів, аби зекономити ресурси, шукають можливості. Іноді, вимушені йти на крайні 

заходи, скорочуючи штат, рекламу, проекти і тд. Але, є речі, які є постійними, як 

наприклад, облік і оплата податків, подача звітності, оцінка бізнесу, інвентаризація. І 

без цього, підприємство не може повноцінно розвиватися. Підприємцям важко 

розбиратися в усіх тонкощах, і тому, аби не ризикувати, вони однозначно будуть 

користуватися допомогою бухгалтерів, оскільки вони є фінансово грамотними і 

можуть дати дійсно корисні поради. Все це, доводить те, що не дарма професія 

бухгалтера має поважний вік, і, буде затребуваною у майбутньому. Більше того, кожен 

бухгалтер може стати успішним менеджером, але не кожен керівник може стати 

успішним бухгалтером.  

Одеська національна академія харчових технологій допоможе Вам у освоєні 

професії «Облік і оподаткування».  

Кафедра обліку та аудиту підпорядковується факультету економіки, бізнесу і 

контролю, де проводиться підготовка студентів ступеню вищої освіти «Бакалавр» за 

спеціальностями «Облік і оподаткування». Всі спеціальності акредитовані по вищому, 

IV-у рівню, на факультеті здійснюється підготовка бакалаврів (4 роки денна), за 

заочною формою навчання – бакалаврів (5 років).  

Отримати диплом магістра можливо за всіма магістерськими програмами (1,5 

роки): за денною та заочною формами навчання, які є дуже популярні та затребувані в 

теперішній час. Прийом студентів здійснюється як за державним замовленням, так і на 

підставі договору-контракту, який укладається з підприємствами, установами та 

фізичними особами.  

Наші випускники мають навички роботи в області економічного аналізу, 

бухгалтерського і фінансового обліку, оподатковування, аудиту, контролю та ревізії не 

тільки в сфері промислового виробництва, але й в області комерційних послуг, у сфері 

малого підприємництва, в діяльності контролюючих структур, проведення судово-

бухгалтерської експертизи. Важливість і необхідність таких знань диктується широким 

розвитком в Україні сфери малого бізнесу, підйомом і розвитком виробництва, 

відродженням наукового і виробничого потенціалу, що відкриває перед нашими 

випускниками широкі можливості працевлаштування на високооплачуваних посадах, 

реалізувати свої амбіції, забезпечити власний добробут. 



Якщо ви обираєте кафедру обліку та аудиту ОНАХТ, ви гарантовано отримаєте 

не лише знання, а і цікаве студентське життя. Студентський актив дуже розвинений в 

академії і є посередником між студентами і керівництвом академії, захищає і відстоює 

інтереси студентів, пропонує нові ідеї щодо розвитку рідної Alma mater, організації в 

ньому навчально-виховного процесу, наукової діяльності та допомагає ці ідеї 

втілювати в життя. Навчання на кафедрі обліку і аудиту дасть можливість стати вам 

висококваліфікованим спеціалістом, водночас і реалізувати власний творчий 

потенціал. 

Для того, щоб отримати останню актуальну інформацію слідкуйте за новинами 

на сайті:  

 

Приймальної комісії:  

https://pk.onaft.edu.ua  
 

Факультету економіки, бізнесу і контролю: 

http:// febik.onaft.edu.ua 
 

Кафедри обліку та аудиту: 

http://audit.onaft.edu.ua  
 

 

 

Зав. кафедрою обліку та аудиту  д.е.н., проф.  Немченко В.В. 

 


