
 
УМОВИ ВСТУПУ 

 

ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ 

ЗА СЕРТИФІКАТАМИ ЗНО: 
1. Українська мова та література 

2. Математика 

3. Іноземна мова або географія 

 

ФОРМИ НАВЧАННЯ: 
денна, заочна 

 

Навчання здійснюється за державним 

замовленням або за контрактом 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ  
ДЛЯ ВСТУПУ: 

1. Атестат 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, бібліотечний 

корпус, 1-й поверх, ауд. 124 

тел.: (057) 702-18-37 
 

Зміни умов дивіться на сайті університету 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ  

ТА СТРАХУВАННЯ» 

 
 

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 4-69);  
 

Група забезпечення  

освітньої програми  

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ ТА 

СТРАХУВАННЯ»: 

досвідчені викладачі кафедри управління 
фінансовими послугами на чолі  
із д.е.н., проф. Внуковою Н.М. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  

І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ   
 

ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

 

 
 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ  

ФІНАНСОВИМИ ПОСЛУГАМИ 

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ 

ТА СТРАХУВАННЯ» 
 

Галузь знань     – 
07 Управління та 

адміністрування 

  

Спеціальність   – 

072 Фінанси,        

банківська справа та    

страхування 

  
Освітній рівень –  перший (бакалаврський)  



ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ:  
фінанси, банківська справа, 

менеджмент, бухгалтерський облік, 
ризик-менеджмент, страхування, 

аналіз ризиків та методи їх 
оцінювання, оцінка вартості бізнесу, 

управління ризиками фінансових 
установ, антикризовий менеджмент, 

корпоративне управління,  
управління змінами 

 

 

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ 

НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ   

«РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ  

ТА СТРАХУВАННЯ»  
 

універсальність баз практик і 

працевлаштування; підготовка до 

роботи у провідних  міжнародних 

компаніях (досвід участі у CFA); 

формування професійних 

компететностей за Національною 

рамкою кваліфікацій; індивідуальний 

підхід до потреб студентів; виконання 

консультаційних проектів на 

замовлення роботодавців; тренінги з ІТ-

компаніями; використання сучасних 

програмних продуктів при вирішенні 

практичних завдань; залучення до 

навчального процесу викладачів, які 

мають досвід практичної роботи; 

підтримка особистісного зростання 

студентів 
 

 

 
ВИПУСКНИКИ ПРОГРАМИ 

ЗДАТНІ: 

- проводити аналіз фінансового стану 

підприємств та установ; 

- здійснювати рейтинговий аналіз 

бізнесу; 

- моделювати бізнес-процеси на 

підприємстві;  

- оцінювати ризики діяльності 

державних і приватних підприємств; 

- розробляти та реалізовувати 

програми з ризик-менеджменту; 

- формувати систему ризик-

менеджменту на підприємстві; 

- здійснювати оцінку вартості бізнесу;  

- розробляти та впроваджувати 

обґрунтовані управлінські рішення в 

умовах змін, криз і хаосу;  

- управляти вартістю фірми. 
 

МОЖЛИВОСТІ 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ:  

- фінансові підрозділи та підрозділи з 

управління ризиками великих і 

середніх підприємств промисловості 

та сфери послуг; 

- банківські установи, страхові 

компанії, інші фінансові установи; 

- консалтингові та дослідницькі 

компанії; 
− заклади вищої освіти та науково-

дослідні організації. 
 

СТВОРЕННЯ ВЛАСНОГО 
БІЗНЕСУ 

 

ДЛЯ МАЙБУТНІХ 

КЕРІВНИКІВ І  

ТОП-МЕНЕДЖЕРІВ 

 

РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ  

ТА СТРАХУВАННЯ 

 

СУЧАСНЕ 

УПРАВЛІННЯ В 

УМОВАХ ЗМІН, КРИЗ І 

ХАОСУ 

 

 

 

Партнери кафедри, бази практики  

та працевлаштування: 

 
 

 

 

 
 
   


