ВИЩА ОСВІТА
за іншою спеціальністю
освітній ступінь БАКАЛАВР
для осіб, які мають ОКР: молодшого спеціаліста, спеціаліста;
ступінь: бакалавра, магістра
(термін навчання 2 роки 6 міс.)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціалізація «Облік і оподаткування господарської діяльності»
Випускники можуть працювати бухгалтером, економістом, касиром, інспектором,
ревізором, аудитором у сфері фінансового, управлінського та податкового обліку, державного та
незалежного фінансового контролю і консалтингу.
Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:

 Історія економіки та економічної
думки
 Вища та прикладна математика
 Економічна інформатика
 Фінанси, гроші та кредит
 Філософія
 Підприємницьке право / Господарське
право
 Макроекономіка
 Статистика
 Економіка і фінанси підприємства
 Бухгалтерський облік
 Економіко-математичне моделювання
 Економічний аналіз
 Мікроекономіка
 Менеджмент
 Фінансовий облік
 Трудове право / Адміністративне
право
 Бюджетна система України /
Банківська система / Теорія контролю
фінансово-господарської діяльності
 Товарознавство
 Фінансове право
 Податкова система України
 Бухгалтерський облік у державному
секторі
 Охорона праці

 Безпека життєдіяльності
 Інформаційні системи і технології в
обліку
 Облік і звітність в оподаткуванні
 Інформаційні системи і технології /
Електронна комерція / Національні
інтереси в світовій геополітиці та
геоекономіці
 Міжнародна економіка / Міжнародні
економічні відносини
 Бухгалтерський облік в торгівлі /
Бухгалтерський облік в банках
 Управлінський облік
 Аналіз господарської діяльності
 Бухгалтерський облік в зарубіжних
країнах / Економічна статистика
 Судова економічна експертиза /
Фінансовий моніторинг / Ризикологія
 Аудит
 Облік на підприємствах малого бізнесу /
Звітність та оподаткування
неприбуткових організацій /
Економетрія / Оцінка майна
підприємства/
Внутрішньогосподарський контроль/
Планування та контроль на
підприємстві
 Бухгалтерський облік за видами
економічної діяльності

ВИЩА ОСВІТА
за іншою спеціальністю
освітній ступінь БАКАЛАВР
для осіб, які мають ОКР: спеціаліста;
або ступінь: бакалавра, магістра
(термін навчання 1 рік 6 міс.)

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»
Спеціалізація «Облік і оподаткування господарської діяльності»
Випускники можуть працювати бухгалтером, економістом, касиром, інспектором,
ревізором, аудитором у сфері фінансового, управлінського та податкового обліку, державного та
незалежного фінансового контролю і консалтингу.
Під час навчання вивчають фахові та спеціальні дисципліни:














Економіка і фінанси підприємства
Бухгалтерський облік
Податкова система України
Менеджмент
Фінансовий облік
Товарознавство
Фінансове право
Бухгалтерський облік у державному
секторі
Інформаційні системи і технології в
обліку
Облік і звітність в оподаткуванні
Міжнародна економіка / Міжнародні
економічні відносини
Бухгалтерський облік в торгівлі /
Бухгалтерський облік в банках

 Управлінський облік
 Аналіз господарської діяльності
 Бухгалтерський облік в зарубіжних
країнах / Економічна статистика
 Судова економічна експертиза /
Фінансовий моніторинг / Ризикологія
 Аудит
 Облік на підприємствах малого бізнесу /
Звітність та оподаткування
неприбуткових організацій /
Економетрія / Оцінка майна
підприємства/
Внутрішньогосподарський контроль/
Планування та контроль на
підприємстві
 Бухгалтерський облік за видами
економічної діяльності

