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• ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ
• ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА
    ТА МИТНА СПРАВА

ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ БАКАЛАВР

КАФЕДРА ОБЛІКУ, ОПОДАТКУВАННЯ 
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Більше інформації на сайті
dgma.donetsk.ua

facebook.com/pkddma/
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ДДМА, м. Краматорськ,

б-р Машинобудівників, 39 (2-й корпус), ауд. 2214

+38(0626)41-69-38

+38(066)051-74-89
pk@dgma.donetsk.ua

dgma.donetsk.ua

 прийом заяви в паперовому вигляді:
	 10 – 22 липня 2019 р.;
 проведення фахового вступного випробування:  

23 – 30 липня 2019 р.;
 дата зарахування на бюджет: 7 серпня 2019 р.;
 дата зарахування за кошти фізичних та юридичних 

осіб: 20 серпня 2019 р.

* – сертифікати ЗНО з іноземної мови приймаються  
тільки 2018 та 2019 рр.

Н – небюджетна конкурсна пропозиція (тільки за ра-
хунок коштів фізичних та / або юридичних осіб).

 копія документа, що посвідчує особу  
та громадянство (2 екз.);

 військовий квиток або посвідчення про приписку – 
для військовозобов’язаних;

 копія документу державного зразку про раніше 
здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень  
на основі якого здійснюється вступ і копія додатку  
до нього;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4

 копія документа, що посвідчує особу та громадян-
ство (2 екз.);

 військовий квиток або посвідчення про приписку – 
для військовозобов’язаних;

 копія атестату державного зразку про повну загальну 
середню освіту та додатку до нього;

 копія сертифікатів зовнішнього незалежного оціню-
вання;

 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4.

 реєстрація на ЗНО: 5 лютого – 25 березня 2019 р.;
 прийом заяв в електронному вигляді:  
      10 – 22 липня 2019 р.;
 вступ без ЗНО для абітурієнтів з тимчасово непід-

контрольних територій (ОЦ «Донбас-Україна»).

основні дати вступної компанії
за спеціальністю 071

сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років

Проїзд
від залізничного 

вокзалу 

 

автобусами 
маршрутів

№ 10, 21, 31,
тролейбусом  № 6 

до зупинки 
«Академічна»

ВСТУП НА ОСНОВІ 
ДИПЛОМУ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

ВСТУП НА ОСНОВІ 
ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Перелік документів для зарахування

УВАГА: 

Перелік документів для зарахування

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

Найменування 
освітньої програми

Конкурсні предмети  (сертифікати ЗНО)

обов’язкові (О) за вибором (В)

Облік, аналіз і  аудит О О В В

Фіскальна політика 
та митна справа Н О О В В
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User
Печатная машинка
ОБОВ'ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ ВСТУПУ є наявність
сертифікату ЗНО з української мови та літератури
(дійсні сертифікати ЗНО 2017, 2018, 2019 років)
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	Яким професійним навичкам 
навчатимуть?

 Де можна працевлаштуватися після
   отримання освіти

 на бакалаврському рівні?

	Які основні професійні 
             дисципліни викладатимуть?

Освітня програма 

Освітня програма 

Освітня програма 

Освітня програма 

Освітня програма 
Освітня програма «ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ»

«ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА
 ТА МИТНА СПРАВА»

«ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА
 ТА МИТНА СПРАВА»

«ФІСКАЛЬНА  ПОЛІТИКА
 ТА МИТНА СПРАВА»

«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ»
«ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ» організовувати бухгалтерський і податковий облік 

на підприємствах приватного та державного сек-
тору, в т.ч. з урахуванням галузевих особливостей;

 складати фінансову, податкову та статистичну звіт-
ність і звітність до органів соціального страхуван-
ня;

 використовувати сучасні бухгалтерські програмні 
продукти;

 проводити внутрішній аудит підприємства;
 аналізувати фінансово-господарську діяльність 

підприємства;
 розробляти заходи з організації управлінської 

діяльності на основі фінансового та податкового 
обліку;

 розкривати облікову інформацію за Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності

На підприємствах та в установах різних видів еко-
номічної діяльності та форм власності; в бухгалтерсь-
ких та аудиторських фірмах, в органах влади та місце-
вого самоврядування на посадах:
 оцінювачі та аукціоністи;
 бухгалтер;
 асистент бухгалтера-експерта;
 касир-експерт;
 помічник керівника.

 Теорія бухгалтерського обліку;
 Фінансовий облік;
 Оподаткування;
 Аналіз господарської діяльності;
 Облік у бюджетних установах;
 Облік у фінансових установах;
 Управлінський облік;
 Аудит;
 Інформаційні системи в обліку та аудиті;
 Облік у галузях економіки;
 Звітність підприємств та бюджетних установ;
 Оцінка бізнесу і майна;
 Бюджетування та кошториси;
 Трудове право;
 Господарське право.

 Фінансовий облік;
 Оподаткування;
 Податковий облік та звітність;
 Облік у бюджетних установах;
 Податкове адміністрування та контроль;
 Митно-тарифне регулювання 
                                                                  та митний аудит;
 Казначейська справа 
                                                   та казначейський облік;
 Державний фінансовий контроль;
 Інформаційні системи 
                                                    в фіскальній діяльності;
 Організація фіскальної служби;
 Митна справа;
 Митний брокераж;
 Трудове право;
 Фінансове право.

На підприємствах та в установах різних видів еко-
номічної діяльності та форм власності; в органах 
влади та місцевого самоврядування, в органах Дер-
жавної фіскальної служби України, Державної каз-
начейської служби України, Державної аудиторської 
служби України на посадах:
 бухгалтери та касир-експерт;
 інспектор митної служби;
 інспектор податкової служби;
 агент з митного оформлення вантажів  
         та товарів;
 агент податковий.

Адреса:
84313, м. Краматорськ,
б-р Машинобудівників, 39,
корп. 2, ауд. 2424

e-mail: ysh@ddma.donetsk.ua
тел.:  (062) 641-80-21 
моб.:  (066) 962-10-58
   (066) 618-78-85

 вести бухгалтерський та податковий облік та скла-
дати відповідну звітність на підприємствах приват-
ного та державного сектору;

 здійснювати митне декларування товарів та транс-
портних засобів;

 здійснювати митний контроль;
 здійснювати державний фінансовий контроль та 

державний фінансовий аудит;
 використовувати сучасні бухгалтерські програмні 

продукти;
 здійснювати податкове планування, адміністру-

вання та контроль;
 розробляти і ухвалювати рішення з бюджетного 

процесу на державному та місцевому рівнях;
 організовувати казначейські операції та вести каз-

начейський облік

КОНТАКТНІ ДАНІ:


