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#ВСТУП 2021

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
#ХНУМГ_ВСТУП

Системи соціального страхування зарубіжних країн; Комплексний аналіз

бізнес-середовища міжнародних компаній; Облік витрат та ціноутворення у

міжнародному бізнесі; Облік та оподаткування операцій з цінними паперами;

Облік, оподаткування і звітність підприємств у міжнародному бізнесі; Облік та

аналіз зовнішньоекономічної діяльності; Контроль якості аудиторських послуг

у вітчизняній і зарубіжній практиці; Податкові та фінансові системи

зарубіжних країн; Фінансово-господарський контроль у міжнародному

бізнесі; Оцінка бізнесу і об’єктів нерухомості.

Бази практик: Група компаній «Фактор», Шведське управління міжнародного

співробітництва у галузі розвитку «Sida», 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»,  АТ «Трест Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», КП

«Харьківводоканал», ПАТ «ХЕМЗ-ІРЕС»,  ТОВ «СОФТВАРЕ СИСТЕМС ЕНД

АПЛІКЕЙШЕНС», ТОВ «Anuitex», ТОВ "НИКС СОЛЮШЕНС ЛТД" , та ін. 

Можливість пройти сертифікатну програму: Фінансові розрахунки, облік та

оподаткування бізнесу. Цифрові технології в бізнесі.

фахівець з обліку у міжнародних компаніях, фахівець із складання звітності за
МСФЗ та трансформації звітності, помічник експерта/консультанта із
зовнішньоекономічних питань, економіст, спеціаліст з обліку на
підприємствах міжнародної торгівлі, податковий консультант міжнародного
бізнесу, інспектори митної служби, аташе, віцеконсул, консул, консульський
агент, секретар дипломатичного агентства, дипломатичний кур’єр, 
 інспектор з експорту 

fb.com/kfebua.kharkov.ua

instagram.com/finprofi_beketov

fb.com/businessosvita
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(бюджетна, небюджетна)

 Українська мова та література

 Математика

 Історія України або Іноземна мова

або Біологія або Географія або

Фізика або Хімія

1.

2.

3.

Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перелік предметів ЗНО

Денна форма навчання 

Вартість 1-ого року навчання - 23 000 грн.

http://ufeb.kname.edu.ua/
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/
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