
Умови вступу 
 

1. фаховий іспит у ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

2. іспит з іноземної мови у ХНЕУ ім. С. Куз-

неця для вступників на основі диплома 

спеціаліста / магістра за контрактом 

або сертифікат ЗНО з іноземної мови 2019 р. 

– для вступників на основі диплома 

бакалавра чи диплома спеціаліста 

/магістра за державним замовленням.  
 

ФОРМИ НАВЧАННЯ: денна 
 

Навчання здійснюється за державним 

замовленням або за контрактом 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 

ДЛЯ ВСТУПУ: 
 

1. Диплом бакалавра / спеціаліста/ магістра 

(оригінал та копія). 

2. Додаток до диплома з оцінками 

    (оригінал та копія). 

3*. Сертифікат ЗНО (оригінал та копія). 

4. Інформаційна картка з результатами ЗНО 

5. Копія документа, що посвідчує особу. 

6. Копія реєстраційного номера облікової 

    картки платника податків. 

7. Приписне свідоцтво для юнаків 

    (оригінал та копія). 

8. Фотокартки розміром 3×4 (4 штуки). 
* – ЗНО не потрібно вступникам із дипломами 

спеціаліста чи магістра 

 

Приймальна комісія ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  

м. Харків, пр. Науки, 9-А, навчально-

бібліотечний корпус, 1-й поверх, ауд. 124 

тел.: (057) 702-18-37 

ОСВІТНЯ МАГІСТЕРСЬКА 
ПРОГРАМА 

«ФІНАНСОВА МЕДІАЦІЯ» 

 
 

Міжнародний партнер кафедри 

управління фінансовими послугами: 

Державна вища технічно-економічна 
школа ім. Броніслава Маркевича  

в м. Ярославі (Польща) 
 

 

Ми відповімо на всі ваші питання   

м. Харків, пр. Науки, 9-А, перший корпус,  
третій поверх, каб. 313, 314 

тел.: (057)702-18-36 (додатковий 3-69);  
 

контактна особа:  

к е.н., доц. Андрійченко Жанна Олегівна 

тел.: 050-261-21-78;  

e-mail: zhanna.andriichenko@hneu.net 

 
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ   
 

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«ФІНАНСОВА МЕДІАЦІЯ» 
 

Галузь знань      – 
07 Управління  
     та адміністрування 

  

Спеціальність   – 
072 Фінанси, банківська 
справа і страхування 

  
Освітній рівень –  другий (магістерський)  
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ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ:  
 

− фінансовий менеджмент; 

− кредитний менеджмент; 

− ринок фінансових послуг; 

− фінансове посередництво; 

− досудова медіація; 

− правове врегулювання спорів; 

− фінансовий моніторинг; 

− та інші дисципліни циклу правової та 

психологічної підготовки 
 

 

Конкурентні переваги навчання  

за освітньою програмою   

 

 «ФІНАНСОВА МЕДІАЦІЯ»  

 
− перехресний вступ з будь-якою освітою 

бакалавра/спеціаліста/магістра  

− вартість навчання (вдвічі менша за курси 

проходження підготовки медіаторів) 

− надання освітніх послуг кваліфікованими 

фахівцями права та фінансів (економіки)  

− можливість отримати правову та фінансову 

підготовку в одному дипломі ІІ-го 

(магістерського) рівня вищої освіти  

− набуття професійних компетентностей 

медіатора 

− підтримка особистісного зростання студентів. 
 

 

ОСВІТА У СФЕРІ МЕДІАЦІЇ Є 

НОВИМ ТРЕНДОМ В УКРАЇНІ! 
 

 

 

Компетентності випускників програми: 
− здатність розв’язувати професійні завдання і 

проблеми у галузі ринків фінансових послуг та 

визначати фінансові інструменти управління 
ними в досудовому порядку; 

− здатність проводити правову експертизу 

нормативно-правових актів, документів 

цивільного права та надавати кваліфіковані 

правові висновки і консультації; 

− здатність до застосування сучасних психо-
логічних технологій врегулювання спорів у 

процесі здійснення медіації у фінансовій сфері; 

− вміння розробляти та реалізовувати 

оптимізаційну стратегію фінансової діяльності 
суб’єктів ринків фінансових послуг; 

− вміння проводити переговори; 

− вміння застосовувати нові методики взаємодії 

суб’єктів ринків фінансових послуг щодо 

врегулювання фінансових конфліктів між ними; 

− вміння виявляти та усувати причини й умови, 

що сприяють виникненню конфліктів між 

фінансовими установами та іншими учасника-

ми ринку фінансових послуг. 
 

Області професійної діяльності 

фінансових медіаторів:  

 

− страхові, інвестиційні та інші компанії 

фінансового ринку;  

− банки;  

− консалтингові, аудиторські і дослідницькі 

компанії;  

− фінансові відділи та відділи продажів 

великих і середніх підприємств промисловості 

та сфери послуг;  

− заклади вищої освіти і науково-дослідні 

організації; 

− самостійна діяльність. 

 

Партнери кафедри, бази практики  

та працевлаштування: 
 

банки: 

 

страхові компанії: 

 

кредитні спілки та ломбарди:  
КС «Харківська Каса Взаємодопомоги» 

КС «Слобожанська» 

   

компанії з консалтингу та аудиту: 
 

 

 

Східне територіальне управління 

Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку 
 

ТОВ «Експерт Інфо»: комплексне 
вирішення питання організації фі-
нансового моніторингу для страхових 
компаній, інвестиційних фондів, компаній 
з управлінню активами, кредитних союзів, 

ломбардів 
 
ТОВ «ПрофІТсофт»: програмні 
рішення та інформаційні системи для 
страхових компаній і посередників та MLM-компаній  


