
Умови вступу 
 

Перелік конкурсних предметів 

за сертифікатами ЗНО: 
 

1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Географія або іноземна мова 

 

ФОРМИ НАВЧАННЯ: 
 

- денна; - заочна 
 

Навчання здійснюється за державним 

замовленням або за контрактом 

 
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ 
ДЛЯ ВСТУПУ: 

 

1. Документ про повну загальну середню 

     освіту (оригінал та копія). 

2. Додаток до атестата 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). 

 
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 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ» 

 
 

Міжнародний партнер кафедри: 

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);  
 

група забезпечення освітньої 

програми «Фінансовий маркетинг» 

тел.: 050-223-27-09; 068-42-02-47-7:  
e-mail: i_b_m@ukr.net 

(к.е.н., доцент кафедри управління 
фінансовими послугами,  

Медведєва Ірина Борисівна) 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ   

 

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 
 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ  
ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ» 
 

Галузь знань      – 07 Управління  
     та адміністрування 

  
Спеціальність   – 075 Маркетинг 
  
Освітній рівень –  перший (бакалаврський)  



ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ:  
 

 маркетинг; 

 маркетингове ціноутворення; 

 маркетингові комунікації; 

 рекламний бізнес у сфері послуг; 

 маркетингові дослідження; 

 організація рекламної та PR-діяльності; 

 інтернет-маркетинг; 

 маркетинг на ринку цінних паперів; 

 страховий маркетинг;  

 маркетинг у банківській сфері. 
 

 

Конкурентні переваги навчання  

за освітньою програмою   

 

 «ФІНАНСОВИЙ МАРКЕТИНГ»  
 універсальність баз практик та 

працевлаштування; 

 підготовка до роботи у провідних  

міжнародних компаніях (досвід участі у CFA); 

 індивідуальний підхід до потреб студентів; 

 виконання консультаційних проектів на 

замовлення роботодавців;  

 формування професійних компететностей за 

Національною рамкою кваліфікацій; 

 тренінги з ІТ-компаніями; 

 використання сучасних програмних  

продуктів при вирішенні практичних завдань; 

 залучення до навчального процесу  

викладачів, які мають досвід практичної 

роботи у галузі фінансів та маркетингу; 

 підтримка особистісного зростання студентів. 
 

МАРКЕТИНГОВА ОСВІТА Є СТАРТОМ 
ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО БІЗНЕСУ! 

 

 

Випускники програми здатні: 
 проводити маркетингові дослідження  

та аналізувати конкурентне середовище 

фінансового ринку;  

 сегментувати, позиціонувати та просувати 

бренд фінансової установи (реклама, PR, 

трейд-маркетинг, еvent-marketing); 

 формувати політику ціноутворення на 

фінансові продукти і послуги; 

 розробляти комунікаційну стратегію 

фінансової установи; 

 планувати систему дистрибуції фінансових 

продуктів і послуг; 

 взаємодіяти з рекламними і PR-агентствами; 

 застосовувати інформаційні технології для 

пошук і аналізу великих обсягів текстової та 

знакової інформації. 

 

 

Області професійної діяльності 

маркетологів аналітиків:  

 

 страхові, інвестиційні та інші компанії 

фінансового ринку;  

 банківські установи;  

 консалтингові і дослідницькі компанії;  

 маркетингові підрозділи великих і середніх 

підприємств промисловості та сфери послуг;  

 заклади вищої освіти і науково-дослідні 

організації. 

 
 

 

 

Партнери кафедри, бази практики  

та працевлаштування: 
 

банки: 

 
 

 

 

страхові компанії: 

 

 

кредитні спілки та ломбарди:  
КС «Наша справа»         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 ін-
формаційні системи для страхових компаній 
і посередників та MLM-компаній  


