ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ДО ЯКИХ ПІДГОТОВЛЕНИЙ ФАХІВЕЦЬ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ФІНАНСИ І КРЕДИТ (ЗА СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ ПРОГРАМАМИ)"
Фінансова та страхова діяльність:
Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення:
Грошове посередництво
Діяльність центрального банку
Інші види грошового посередництва
Діяльність холдингових компаній
Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
Надання інших фінансових послуг, крім страхування та Фінансовий лізинг
пенсійного забезпечення
Інші види кредитування
Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов'язкового соціального страхування
Страхування.
Страхування життя
Інші види страхування, крім страхування життя
Перестрахування.
Недержавне пенсійне забезпечення.
Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування
Допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім Управління фінансовими ринками.
страхування та пенсійного забезпечення
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та
пенсійного забезпечення.
Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного Оцінювання ризиків та завданої шкоди
забезпечення забезпечення
Діяльність страхових агентів і брокерів
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
Управління фондами
Професійна, наукова та технічна діяльність
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
Консультування з питань керування
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
Державне управління загального характеру; соціально- Державне управління загального характеру
економічне управління
Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності
Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування Діяльність у сфері обов'язкового соціального страхування

ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ РОБІТ, ЯКІ ЗДАТЕН ВИКОНУВАТИ ФАХІВЕЦЬ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
"ФІНАНСИ І КРЕДИТ (ЗА СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ ПРОГРАМАМИ)"
Назва та професійної групи

Професійна назва роботи
Професіонали

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери

Професіонали
діяльності

у

сфері

Аудитор
Бухгалтер-експерт
Бухгалтер (з дипломом спеціаліста)
Бухгалтер-ревізор
Консультант з податків і зборів

біржової Професіонал з ведення реєстру власників іменних цінних паперів
Професіонал з депозитарної діяльності
Професіонал з корпоративного управління
Професіонал з торгівлі цінними паперами
Професіонал з управління активами
Професіонал-організатор торгівлі на ринку цінних паперів

Професіонали з фінансово- економічної Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки
безпеки
Професіонал з фінансово-економічної безпеки
Економісти

Аналітик з інвестицій
Аналітик з кредитування
Економіст
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
Економіст з договірних та претензійних робіт
Економіст з планування
Економіст з податків та зборів
Економіст з фінансової роботи
Економічний радник
Консультант з економічних питань
Оглядач з економічних питань

