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Освітня програма
«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»

(спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)

інтегровані знання в галузі бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу, контролю,
аудиту, оподаткування, митної справи та юриспруденції; володіння інформаційними

технологіями; знання і компетенції за національними та міжнародними стандартами;
тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя»

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: БАКАЛАВР

«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»
В ОНУ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА –

ЦЕ ЗНАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ СТАНУТЬ ЗАПОРУКОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО

В результаті навчання
за Освітньою програмою «Облік, митна справа і оподаткування»

Ви здобудете професійні компетентності:

ü Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та
мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які
властиві сучасним процесам в економіці.

ü Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів,
розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

ü Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в
фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації
для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

ü Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів
господарювання.

ü Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття
управлінських рішень.

ü Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і
комп’ютерних технологій.

ü Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
ü Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання,

недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження
й використання його ресурсів.

ü Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним
законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

ü Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
ü Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової
держави.

ü Здатність формувати та застосовувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного
управління діяльністю підприємства з використанням сучасного технічного та методичного
інструментарію.

ü Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою
професійну підготовку.

ü Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової
інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.



ü Здатність розуміти та застосовувати базові засади організації роботи митної служби, здійснювати
митне декларування, володіння базовими знаннями про митну логістику та митний пост-аудит,
знання про види та відмінності існуючих митних режимів, визначати митну вартість та проводити
розрахунок податків та інших обов’язкових платежів при розмитненні товару.

ü Здатність розуміти сучасні національні системи оподаткування та світові тенденції розвитку
оподаткування та митної справи, базові принципи основних систем і моделей, що використовуються
в сучасному оподаткуванні.

СФЕРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ
«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»:

ü Кваліфіковані бухгалтери: головний бухгалтер, бухгалтер, бухгалтер – експерт, касир - експерт,
головний касир,  завідувач касою,  бухгалтер –  ревізор,  інспектор,  експерт –  консультант по
податкам та зборам, податковий агент

ü Кваліфіковані аудитори, фахівці аудиторської державної служби, ревізори: аудитор, державний
аудитор, головний ревізор, ревізор, інспектор з інвентаризації, інспектор – ревізор, інспектор з
організації інкасації та перевезення цінностей, інспектор торговельний, інспектор - товарознавець

ü Організатори діловодства в державних установах та на приватних підприємствах різних видів
економічної діяльності, в т.ч. міжнародних організаціях

ü Фахівці для фіскальної, митної, казначейської служб: державний інспектор, інспектор податкової
служби, інспектор митної служби, агент з митного оформлення вантажів та товарів, агенти з
комерційних послуг та торговельні брокери (агент податковий, ревізор комерційний)

ü Помічники керівників: економічний радник, консультант з економічних та податкових питань,
помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів підприємства, малих підприємств
без апарату управління

ü Економісти: економіст з обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з планування, з
фінансової роботи, із ціноутворення, закупник, торговельний представник, фахівець економічного
та фінансового відділів, економіст по податкам та зборам

Наші випускники працюють на керівних посадах,  провідними фахівцями:
Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм «KPMG», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ
«Трансшип», ТОВ «Торговий дім Кристал», ПриватБанк, КБ «Південний», COSCO Shipping Lines
(Ukraine), Olenich Group, фірма «Synebo LLC», Державна фіскальна служба України, Одеська митниця,
Одеська міська рада, Бухгалтерія ОНУ імені І.І. Мечникова, підприємства, установи та організації
різних форм власності.

Наші випускники успішно ведуть власний бізнес в Україні, США, Греції, Італії, Китаї.
Наші випускники викладають в ОНУ імені І.І. Мечникова та інших закладах вищої освіти

України.

«ОБЛІК, МИТНА СПРАВА І ОПОДАТКУВАННЯ»
В ОНУ ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА –

ЦЕ ШЛЯХ ДО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
КОНКУРЕНТНИХ ФАХІВЦІВ

Наші контакти: Україна, Одеса, Французький бульвар, 24/26 kaboepf@gmail.com
(067) 728-56-12, (095) 759-36-29
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/kafedry-ta-inshi-strukturni-pidrozdily/accounting-
audit/abituriientu-071-oblik-i-opodatkuvannia-zahalna-informatsiia

Приймальна комісія: Україна, Одеса, Французький бульвар, 24/26 vstup@onu.edu.ua
+38 (0482) 68-12-84
http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/storinka-abituriienta
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