
Працевлаштування: 
 

 

Отримані в рамках спеціальності 071 
компетентності орієнтовані на посади: 
 економіста-аналітика 
 бухгалтера-експерта 
 консультанта з економічних питань 
 економіста з податків і зборів 
 економіста з бухгалтерського обліку та 

аналізу господарської діяльності 
 експерта-консультанта з питань обліку 

та оподаткування 
 фахівця в контролюючих органах 
 директора власного підприємства 
 

З набуттям практичного досвіду: 
 головного бухгалтера 
 фінансового директора 
 аудитора (після сертифікації) 
 начальника відділу 
 заступника директора з економіки 

 

 
 

Програма «Фінансово-економічна безпе-
ка» орієнтована на наступні посади: 

 керівника, професіонала із питань 
фінансово-економічної безпеки; 

  аналітика/консультанта із питань 
фінансово-економічної безпеки; 

 професіонала із питань соціальної та 
корпоративної відповідальності 
підприємств, установ та організацій; 

 радника, консультанта (оглядача) з 
економічних питань; 

 відповідального працівника банку (філії 
банку, іншої фінансової установи) 

 спеціаліста відділу внутрішнього 
моніторингу банку 

 судовий експерт в сфері розслідування 
економічних правопорушень 

 
Конкурсні предмети у 2019 році 

НА БЮДЖЕТ І КОНТРАКТ 
1. Українська мова та література (ЗНО) 
2. Математика(ЗНО) 
3. Іноземна мова або географія (ЗНО) 

ТІЛЬКИ НА КОНТРАКТ 
1. Українська мова та література (ЗНО) 
2. Історія України (ЗНО) 
3. Іноземна мова або географія (ЗНО) 
 

У бізнесі завжди є проблеми 
 

Цифри говорять, у чому проблема  
і наскільки вона серйозна 

 

Спеціальність 071 «Облік і 
оподаткування» навчає тому, де знайти 

та як консолідувати необхідні цифри  
 

Спеціалізація «Фінансово-економічна 
безпека» показує, як використати  

цифри (облікові дані) для того щоб  
позбутися або запобігти появі проблем  

 

 

Наші контакти: 
Харківський національний 

економічний університет імені 
Семена Кузнеця 

61166, м. Харків, пр. Науки, 9а 
Станція метро «Наукова» 

Тел.: (057) 702-18-30 

 
Факультет Консалтингу  
та міжнародного бізнесу 

 

спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» 
 

 

 
 

Освітньо-професійна програма  
«ФІНАНСОВО-

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА» 
 



Що таке фінансово-
економічна безпека? 

 

 

 Забезпечення економічної безпеки на-
ціональної економіки та підприємств є 
однією з найбільш вагомих проблем; 

 Завданнями фахівця з фінансово-еко-
номічної безпеки є виявлення внутрі-
шніх та зовнішніх загроз, оцінка ризи-
ку впливу цих факторів та розробка за-
ходів з подолання негативних впливів;   

 Фахівці з безпеки відстежують нелега-
льні грошові потоки, реалізують фінан-
совий контроль та оцінюють реалістич-
ність сценаріїв розвитку підприємства  

 Здатність підтримки безпеки значно за-
лежить від повноти наявної інформації 

 

 

Докладна інформація 
про освітньо-

професійні програми 
підготовки з безпеки 

подана на сайтах: 
kafacco.hneu.edu.ua 

ea.hneu.edu.ua 

 

Бухгалтерський облік це мова бізнесу  
 

Лише базова облікова підготовка 
надає системне бачення всіх процесів, 

які відбуваються на підприємстві 
 

Тільки усвідомлення податкових наслід-
ків прийнятих рішень дозволяє забезпе-
чити збереженість активів та капіталу 

 

Лише розуміння, як застосувати знання 
про обліку та податки в практичній 

діяльності формує ефективного фахівця з 
фінансово-економічної безпеки 

Зміст підготовки 
фахівців з безпеки 

 

 

Зміст програми підготовки розкривається 
наступними дисциплінами та модулями:  
 Національна системи безпеки;  
 Економічна безпека банківських та фі-

нансових установ; 
 Організація кадрової безпеки;  
 Економічний аналіз та аудит в системі 

економічної безпеки; 
 Ризик-менеджмент; 
 Обліково-аналітичне забезпечення сис-

теми безпеки та конкурентної розвідки; 
 Фінансова безпека України; 
 Судово-економічна експертиза; 
 Економіко-математичне моделювання 

фінансово-економічної безпеки; 
 Методи та моделі прийняття управлін-

ських рішень;  
 Стратегічний управлінський облік; 
 Фінансовий менеджмент; 
 Організація міжнародної безпеки; 
 Корпоративна безпека; 
 Правове забезпечення безпеки суб'єктів 

господарської діяльності в Україні 

 

Переваги навчання за 
спеціалізацією 

 

 
 Досвідчений професорсько-викладаць-

кий склад з професіоналів-практиків; 
 Вагомий акцент на фундаментальну 

теоретичну підготовку, яка сполучує 
сфери економіки, обліку, фінансів, 
інформаційних систем та права; 

  Підсилена підготовка з іноземної мови 
 100% забезпечення гуртожитком; 
 Наявність можливості паралельної 

участі у програмах підготовки офіцерів 
запасу (з присвоєнням військового 
звання молодшого лейтенанту запасу); 

  Формування унікального за затребува-
ного ринком набору компетентностей 

 

По завершенню програми мається 
можливість продовжити підготовку за 
освітнім ступенем магістра в рамках 
спеціалізації «Управління фінансово-

економічною безпекою» та отримати 
дипломи зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» та 073 «Менеджмент» 

 
Підтвердженням високої ефективності 
програм підготовки є численні призові 

місця, які займають студенти на: 
 студентських олімпіадах зі спеціально-

стей «Управління фінансово-економічною 
безпекою» та «Облік і оподаткування»; 

 різного рівня та спрямованості конкур-
сах наукових студентських робіт; 

 турнірах з управління економічними 
процесами на підприємстві та ринковому 
середовищі на базі бізнес-симуляцій 


