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#ВСТУП 2020

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ #ХНУМГ_ВСТУП

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ОБЛІК І АУДИТ»

Оподаткування, Фінансовий облік, Управлінський облік, Організація і методика аудиту,
Бізнес–аналіз, Звітність підприємств, Міжнародні стандарти обліку, Фінансовий аналіз,
Особливості обліку за видами економічної діяльності, Облік і аудит в зарубіжних
країнах, Діджітал облік і оподаткування, Облік у банках, Облік у бюджетних установах,
Контроль і ревізія, Облік і звітність в оподаткуванні, Облік ЗЕД, Облік і оподаткування
суб'єктів малого підприємництва, Податкові та фінансові системи зарубіжних країн,
Електронна звітність, Судово-бухгалтерська експертиза, Внутрішньогосподарський
контроль. 
 
Бази практик: Група компаній «Фактор», Центральна об’єднана державна податкова
інспекція м. Харкова головного управління ДФС у Харківській області, Північно
Східний регіональний Департамент ПАТ «БАНК ВОСТОК», Акціонерне товариство
«Турбоатом», ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», ПАТ «Харківський
плитковий завод»,  АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2»,                                                      
КП «Харьківводоканал», ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС», та ін. 

бухгалтер, інспектор-ревізор, головний державний податковий інспектор, інспектор з
контролю за цінами, оцінювач-експерт (експертна оцінка майна), фахівець з
управління активами, фахівець з корпоративного управління, фахівець з ведення
реєстру власників іменних цінних паперів, фахівець з депозитарної діяльності,
фахівець з біржових операцій, агенти комерційні та торговельні, менеджери
(управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, консультацій з питань
комерційної діяльності та управління; керівники малих підприємств, директор малої
фірми (страхової, аудиторської і та ін.) 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

fb.com/kfebua.kharkov.ua

instagram.com/finprofi_beketov

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

fb.com/businessosvita

(бюджет, контракт)

Перелік предметів ЗНО

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

(небюджетна, контракт)
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