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ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИ БУДЕТЕ ВИВЧАТИ

ОСНОВНІ ПОСАДИ, ЯКІ МОЖУТЬ ОБІЙМАТИ ФАХІВЦІ

 

fb.com/kafedra.epbarr

Адреса Університету

 

 м. Харків,

 вул. Маршала Бажанова, 17 

(метро «Архітектора Бекетова») 

 

kname.edu.ua 

 

fb.com/Beketov1922 

instagram.com/beketovuni

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА (СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ)

«ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ
БІЗНЕСУ»

(бюджет, контракт)

Перелік предметів ЗНО

Вартість 1-ого року навчання, грн.

Тривалість навчання:    3 р. 10 міс.

(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.

 Українська мова та

література

 Математика

 Географія або Іноземна

мова

1.

2.

3.

Заочна

форма навчання

(контракт)

16 610

Заочна форма (контракт) Денна форма (контракт)

7 900

Денна форма навчання

Коненко Віталіна Володимирівна

(050) 978-51-36 

Ропот Олександра Володимирівна

(066) 710-86-70

#ВСТУП 2020

Міжнародний бізнес, Інформаційний бізнес, Антикризове управління підприємством,
Проектний аналіз, Підприємництво і бізнес-культура, Управління
конкурентоздатністю підприємства, Тренінг-курс «Бізнес-лідерство», Корпоративна
соціальна відповідальність підприємства, Планування та управління кар'єрою,
Управлінські навички та зв'язки, Зелений бізнес, Комплексні тренінги «Торгівля та
біржова діяльність», Підприємництво у сфери послуг, Організація виробництва (за
видами діяльності), Планування та облік зовнішньо-економічної діяльності,
Торгівельне підприємництво та ін.
Бази практик:  АТ «Трест Житлобуд-1», КП «Харківські теплові мережі», ПАТ
«Харківський плитковий завод», Слобожанська філія ПАТ «Українська пожежно-
страхова компанія», КП «Харківські теплові мережі»,  ТРЦ «Французький бульвар»,
Альфа-банк, Приватбанк, Кредобанк, AB InBev Efes, FreshLine

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО,
ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

#ХНУМГ_ВСТУП

посади державних службовців місцевих державних адміністрацій: спеціаліст II
категорії, спеціаліст; посади державних службовців, що мають наскрізний характер:
спеціаліст II категорії з питань кадрової роботи та державної служби (в органах
виконавчої влади); посади державних службовців – функції помічників керівників;
посади радників,  консультантів-секретаріатів  районних у містах рад,  спеціалістів 
 виконавчих органів районних у містах,  міських (міст районного значення) рад,
спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних рад, спеціаліст відділу
економічної безпеки, економіст, спеціаліст з торгівлі цінними паперами, спеціаліст з
оцінки ризику, спеціаліст відділу управління ризиком, економіст, менеджер зі
страхування, провідний спеціаліст, спеціаліст, директор філії (представництва),
провідний менеджер, оцінювач ризиків (андеррайтер), провідний оцінювач ризиків
(провідний андеррайтер), начальник відділу, провідний брокер, брокер, дилери,
технічні та торговельні представники
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