
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

Освітньо-професійна  

програма 
 
 

““ІТ ІТ --  ФІНАНСИФІНАНСИ””  

Наша адреса:  

 станція метро   

  НАУКОВА  

 тролейбуси № 2, 18  

  до станції метро  

  НАУКОВА  

 автобуси  

  № 217, 282, 302  

  до зупинки   

  ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА  

Кафедра фінансів:  
 

Лекційний корпус, 3-й поверх,  

каб. Л-35,  
 

тел. (057) 702-18-36  
 

e-mail: kaffin@hneu.edu.ua 
www.kaffin.hneu.edu.ua  

  www.facebook.com/kaffinhneu/       

  telegram: t.me/kaffin  

  instagram: kaffin_hneu 

Кафедра фінансів  
 

здійснює активну інноваційну роботу в галузі 

освітніх програм, яка орієнтована на  

підготовку креативних фахівців з фінансів зі 

знаннями, необхідними для того, щоб стати 

інтелектуальною елітою сучасного суспільства  

Професія фінансист  –  

   шлях до успіху!            

ХАРКІВСЬКИЙ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ  

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ  

 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ  
072 «ФІНАНСИ,  

БАНКІВСЬКА СПРАВА  
ТА СТРАХУВАННЯ»  

Обравши освітньоОбравши освітньо--професійну програму професійну програму   

““ІТ ІТ --  ФІНАНСИФІНАНСИ” ви зможете” ви зможете  
 Створити власний бізнес та ефективно 

управляти ним 

 Працювати на посадах в ІТ-компаніях та  

ІТ-відділах фінансових установ 

Ким працювати? 

 аналітик комп'ютерних систем; 

 аналітик комп'ютерного банку даних;   

 менеджер з фінансових питань;  

 фінансист;  

 фінансовий аналітик;  

 фінансовий брокер;  

 спеціаліст з біржових операцій; 

 спеціаліст з оцінки бізнесу; 

 спеціаліст з управління активами;  

 консультант з фінансово-економічних 

питань;  

 спеціаліст з аналізу фінансово-

господарської діяльності;  

 фінансовий спеціаліст / фахівець;   

 фахівець з фінансового аналізу;  

 аналітик / консультант з питань фінансо-

вої безпеки 

https://www.instagram.com/kaffin_hneu/


Для вступу до  
ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

подаються такі документи:  

 Заява про прийом;  

 Документ про повну загальну середню освіту 
(документ про здобутий освітньо-
кваліфікаційний рівень) і додаток до нього (на 
власний вибір – оригінали або завірені ксероко-
пії);  

 Сертифікат Українського центру оцінювання 
якості освіти (оригінал або завірена ксерокопія);  

 Паспорт;  

 Приписне свідоцтво (юнакам);  

 Ідентифікаційний код;  

 6 фотокарток 3х4.  

КАФЕДРА ФІНАНСІВ 

забезпечує підготовку  

фахівців-фінансистів  

ВИСОКУ ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ  

ГАРАНТУЮТЬ:  

 КЛАСИЧНІ ТРАДИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ ТА ЄВРОПЕЙ-
СЬКІ СТАНДАРТИ;  

 РІВЕНЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ: 3 доктори і 20 
кандидатів економічних наук, професори та доценти, провідні 
фахівці суб’єктів підприємництва та фінансових установ;  

 РАЦІОНАЛЬНЕ ПОЄДНАННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ – форму-
вання навчальних планів на основі запитів підприємств і вибо-
ру студентів, стажування у провідних компаніях країни та за 
кордоном;  

 СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ;  

 НЕПЕРЕРВНА КОМПЮТЕРНА ТА МОВНА  ПІДГОТОВКА  

Освітньо-професійна програма 

“ІТ - ФІНАНСИ” 

Cash flow 

Equity Finance Budget 
Margin 

Net profit 

КОНКУРЕНТН ІПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

“ІТ - ФІНАНСИ” 
 

 Новітні форми навчання на базі реальних фінансо-
вих технологій 

 Можливість сертифікації рівня англійської мови 
(Cambridge); 

 Міжнародний досвід провідних фінансових груп 

 

Конкурсні предмети (на основі повної загаль-
ної середньої освіти): 

 

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) 

Конкурсні предмети  
(на основі ОКР Молодший спеціаліст): 

 

1. Українська мова та література (ЗНО) 

2. Співбесіда за фахом  

Освітньо-професійна програма 

“ІТ - ФІНАНСИ” 
Освітньо-професійна програма 

“ІТ - ФІНАНСИ” 

“ІТ - ФІНАНСИ” – ЦЕ 

       ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ  ПІДГОТОВКИ 

                ПРОГРЕСИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

               СПОЛУЧЕННЯ НАУКИ ТА НАВЧАННЯ 

 

 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ  
ФІНАНСОВИХ ЗАВДАНЬ 

 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФІНАНСОВИХ РОЗ-
РАХУНКІВ 

 МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ У  
ФІНАНСОВІЙ СФЕРІ 

 ПРОТОТИПУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ  
СИСТЕМ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ  

 ТЕХНОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ ІС ФІНАНСОВОЇ СФЕ-
РИ 

 ФІНАНСИ ІТ-КОМПАНІЙ 

 БЮДЖЕТУВАННЯ В ІТ-СФЕРІ 

 СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ФІНАНСОВИХ  
РІШЕНЬ 

 ІНВЕСТУВАННЯ В ІТ-СФЕРІ 

 БІЗНЕС-АНАЛІТИКА  

 ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ  

ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  

ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ  
складають набуті компетентності за 

дисциплінами:  

Фахівці освітньо-професійної програми  

“ІТ - фінанси”   
 

 отримають всі необхідні знання та компетенції, щоб стати 
спеціалістами найвищого класу;  

 вивчають іноземну мову професійного спрямування протягом 
навчання, матимуть змогу пройти курс Business English 
(англійська мова бізнес-спрямування) та отримати відповід-
ний сертифікат;  

 здобудуть навички стратегічного та тактичного фінансового 
менеджменту, контролінгу та інтелектуальної обробки даних з 
використанням сучасних комп'ютерних систем: 1С: Управлін-
ня корпоративними фінансами, 1С : фінансовий менеджер, 
фінансовий аналіз +, Оцінка бізнесу, Project Expert, Фінансист; 

 навчатимуться робити експертні висновки за всіма аспектами 
фінансової діяльності, моделювати фінансові бізнес-процеси 
підприємств з використанням сучасних CASE-технологій, 
UML; 

 пройдуть тренінги та практичну підготовку у провідних фінан-
сових установах та підприємствах  


