
 

Нагорний Євгеній Володимирович 

 
 

Персональна 

інформація:  

Дата народження: 12 червня 1976 року 

Громадянство: громадянин України 

Сімейний стан: одружений 

02096, Україна, 

м.Черкаси, 

Героїв Дніпра 59 кв.17 

Проживаю в  м. Черкаси 

(098) 956-10-00         

  

 

Освіта:  

 

 

 

Національний університет харчових технологій 

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук 

Спеціальність: економіка та управління підприємствами (за видами економічної 

діяльності) 

Черкаський державний технологічний Університет 

Спеціальність: Економіка промисловості 

Черкаський державний технологічний Університет 

Спеціальність: Економіка промисловості 

Український державний університет харчових технологій   

Спеціальність:  Технологія бродильних виробництв і виноробства 

Кваліфікація: інженер-технолог. 

 

Досвід роботи:  

 

 

 

03.09.2019 р.-до теперішнього часу 

Директор ТОВ «Аудит Консалтинг Сервіс» 
09.02.2016-02.09.2019 р. 

Директор ТОВ «Аудит Консалтинг Центр» 

29.12.2015- 31.03.2017 р. 

Доцент кафедри економіки підприємства. 

24.04.2015-25.12.2015 р. 

Старший інспектор сектору організації та планування роботи організаційно-розпорядчого 

відділу. 

01.08.2014-12.03.2015 р. 

Заступник начальника управління Міндоходів у Черкаській області. 

01.04.2014-01.08.2014 р. 

Начальник  управління податкового та митного аудиту. 

19.03.2014- 01.04.2014 р. 

Виконуючий обов’язки начальника управління податкового та митного аудиту. 

11.02.2014-19.03.2014 р. 

Завідувач сектора організації перевірок банківських та небанківських фінансових установ 

управління податкового та митного аудиту. 

14.01.2014 –10.02. 2014 р. 



Заступник начальника Вінницької ОДПІ головного управління Міндоходів у Вінницькій 

області. 

04.06.2013-14.01.2014 р. 

Заступник начальника головного управління Міндоходів у Вінницькій області. 

21.02.2012-04.06.2013 р. 

Начальник Могилів-Подільської об’єднаної державної податкової служби.  

16.12.2011- 24.02.2012 р. 

Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу перевірок стратегічних галузей 

економіки управління податкового контролю юридичних осіб. 

29.09.2010-15.12.2011 р. 

Заступник директора-начальника відділу організації лізингових операцій та повернення 

лізингових платежів Черкаської філії НАК «Украгролізинг». 

27.01.2009- 17.05.2010 р. 

Голова Смілянської районної державної адміністрації Черкаської області. 

12.08.2005-26.01.2009 р. 

Начальник Смілянської об’єднаної державної податкової інспекції. 

03.02.2004- 11.08.2005 р. 

Начальник відділу адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом 

підакцизних товарів ДПА України в Черкаській області. 

19.11.2002-03.02.2004 р. 

Головний державний податковий ревізор-інспектор відділу контролю за виробництвом та 

обігом підакцизних  товарів. 

06.07.2001-18.11.2002 р. 

Помічник голови Черкаської обласної державної адміністрації (патронатна служба). 

02.06.1999-06.07.2001 р. 
Помічник голови Черкаської обласної ради. 

 

 
Знання  та навички:  

 

 

 

Знання: 

 Підприємства, як суб'єкта господарювання, організаційно-правові та 

економічні форми підприємницької діяльності. 

 Зовнішньоекономічної діяльності. 

 Підприємства на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг та тенденцій 

і закономірностей їх функціонування для розвитку підприємництва. 

 Економічної безпеки підприємницької діяльності. 

 Виробничо-господарської діяльності підприємства. 

 Маркетингової, логістичної та інвестиційної й інноваційної діяльності 

підприємства. 

 Економічних проблем та шляхів їх вирішення й механізмів ресурсо- та 

енергозбереження, інтенсифікації виробництва. 

 Прогнозування фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємства. 

 Функцій та технології управління підприємством. 

 Управління персоналом на підприємстві. 

 Проведення планових та позапланових виїзних документальних перевірок 

суб’єктів підприємницької діяльності. Мобілізація коштів до бюджетів усіх 

рівнів. 

 Організації інформаційно-аналітичної роботи та підготовки рекомендацій 

щодо податкового супроводження великих платників податків за 

провідними галузями економіки. 

 Роботи стосовно складання звітності щодо стану розрахунків платників 

податків та зборів з бюджету та сплати єдиного внеску. 

 Механізму проведення звірки  на майно з фізичних осіб. 

 Механізму подання декларації про майновий стан і доходи та про 

відсутність податкових зобов'язань з такого податку. 

 Механізму адміністрування податку на доходи фізичних осіб, єдиного 

податку з фізичних осіб, єдиного соціального внеску, податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки. 

 Механізму подання у контролюючі органи форм щодо нових/відчужених 

об'єктів оподаткування  

 Податкового обліку цінних паперів. 

 Податкового обліку основних засобів нематеріальних активів. 

 Механізму підготовки та подачі звіту по пільгам. 

 Механізму складання податкової звітності. 

 Механізму надання комплексних послуг в сфері перевірки бухгалтерського 

та податкового обліку, а також надання бухгалтерських послуг та 

юридичного супроводження підприємствам. 

  Механізму організації роботи щодо надання консультаційних послуг 

підприємствам. 



 Механізму автоматизація бухгалтерського обліку. 

 Організації і вдосконалення бізнес-процесів, фінансової та економічної 

діяльності підприємства та їх інтегрування в 1С. 

 

 

Володіння програмним забезпеченням: 

 Операційні системи: Microsoft Windows; 

 Офісний пакет: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access База 

даних); 

 Браузер: Internet Explorer, Opera, Google Chrome; 

 Знання роботи з комп’ютерною оргтехнікою. 

 Знання програми 1С. 

. 

Додаткова 

інформація:  

 

 

 

 

Особисті якості: 

 

 Аналітичний склад розуму, уважність до деталей, дисциплінованість; 

 Вміння брати відповідальність за свою роботу: 

 Вміння працювати в умовах багатозадачності; 

 Врівноважена, неімпульсивна поведінка та прийняття рішень; 

 Комунікабельність; 

 Орієнтованість на результат. 

 

Інша інформація: 

 Мови: українська – рідна, російська – вільно, англійська - Advanced. 

 


