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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)

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА
ПІДПРИЄМСТВА»

Інформаційні системи і технології на підприємстві, Соціально-економічна
безпека, Кадрова безпека, Фінансово-економічна безпека підприємства,
Оцінка бізнесу в системі управління безпекою підприємства, Антикризовий
менеджмент, Судово-бухгалтерська експертиза, Ризик-менеджмент,
Корпоративна безпека, Оцінка бізнесу і об’єктів нерухомості та ін.
 
Бази практик: Департамент безпеки ПАТ «Харківський плитковий завод»,
Департамент управління ризиками ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «Трест
Житлобуд-1», ТДВ «Житлобуд-2», фінансово-економічний департамент КП
«Харьківводоканал», Група компаній «Фактор», Центральна об’єднана
державна податкова інспекція м. Харкова головного управління ДФС у
Харківській області (управління моніторингу доходів та обліково-звітних
систем, управління фінансових розслідувань), ТОВ ГРУПА КОМПАНІЙ
БАР'ЄР. БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ.

експерт, фахівець з питань фінансовоекономічної безпеки на підприємствах
та установах різних форм власності, аналітик/консультант з питань
фінансово-економічної безпеки, фінансовий аналітик, експерт/
консультант/аналітик з питань безпеки ведення бізнесу та конкурентної
розвідки,  фінансовий директор, директор з фінансових та економічних
питань на підприємствах різних форм власності та напрямів діяльності,
експерт з питань фінансової безпеки банків, спеціаліст відділу внутрішнього
аудиту, ризик-менеджер, судовий експерт у справах економічних та
фінансових правопорушень, державний фінансовий інспектор, керівник/
співробітник податкової служби, фахівець із організації інформаційної
безпеки, фахівець з організації захисту інформації з обмеженим доступом

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

fb.com/kfebua.kharkov.ua

Краївська Інна Анатоліївна

 (066) 363-78-53 

Литовченко Олена Юріївна 

(097) 242-03-55 (063)  966-42-04

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) (небюджетна, контракт)

 Українська мова та література

 Математика

 Географія або Іноземна мова

1.

2.

3.

 Українська мова та література

 Історія України

 Географія або Іноземна мова

1.

2.

3.

Вартість 1-ого року навчання - 16 610 грн.

 Тривалість навчання: 3 р. 10 міс.

Перелік предметів ЗНО

Денна форма навчання 

http://ufeb.kname.edu.ua/
http://fb.com/kfebua.kharkov.ua
http://instagram.com/finprofi_beketov
http://kname.edu.ua/
https://www.facebook.com/Beketov1922/
https://www.instagram.com/beketovuni/
https://www.facebook.com/businessosvita/

