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ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) 

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Наша адреса:  
 

61166, м. Харків, пр. Науки, 9-А  

• станція метро   

  НАУКОВА  

• тролейбуси № 2, 18  

  до станції метро  

  НАУКОВА  

• автобуси  

  № 217, 282, 302  

  до зупинки   

  ВУЛИЦЯ КОСМІЧНА  

Кафедра фінансів:  
 

Перший корпус, 2-й поверх,  

каб. 218,  
 

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  

Обравши освітньо-професійну програму 
“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ви зможете 

 

• Створити власний бізнес та ефективно управ-
ляти ним 

• Працювати на ТОП-посадах компаній та фінан-
сових установ 

Де працювати? Ким працювати? 

ПРОМИСЛОВІ,  
БУДІВЕЛЬНІ,  
АГРАРНІ  
ПІДПРИЄМСТВА,  
ТОРГІВЕЛЬНІ ТА 
СТРАХОВІ  
КОМПАНІЇ 

Керівник (директор) підприємства за видами 
економічної діяльності, фінансовий директор, 
менеджер з фінансових питань, професіонал з 
питань фінансового розвитку, радник 
(консультант) з фінансово-економічних питань 

ФІНАНСОВО-
ЕКОНОМІЧНИЙ  
ВІДДІЛ 

Фінансист; спеціаліст з бюджетування; спеціа-
ліст з аналізу фінансово-господарської  
діяльності  

АУДИТОРСКІ  
КОМПАНІЇ 

Аудитор (після сертифікації) 

 
ФІНАНСОВИЙ  
ДЕПАРТАМЕНТ 

Фінансовий директор; фахівець з корпоративно-
го управління; фахівець з фінансового аналізу; 
фінансовий аналітик; економіст-експерт; консу-
льтант з фінансово-економічних питань; фінан-
совий консультант з питань обліку та оподатку-
вання; аналітик / консультант з питань фінансо-
вої безпеки  

ОРГАНИ ДЕРЖАВ-
НОЇ КАЗНАЧЕЙСЬ-
КОЇ ТА ФІСКАЛЬНОЇ 
СЛУЖБ  

Провідний спеціаліст / фахівець; спеціаліст з 
податків і зборів; фінансовий консультант з 
питань обліку та оподаткування 

ДЕРЖАВНА  
АУДИТОРСЬКА  
СЛУЖБА 

Фінансовий фахівець  в контролюючих органах 

ФІНАНСОВІ  
УСТАНОВИ 

Керуючий банком, президент (голова правлін-
ня, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого 
об'єднання банків, керівники фінансових підроз-
ділів та інші керівники, професіонали у сфері 
біржової діяльності; професіонал з управління 
активами, професіонал-організатор торгівлі на 
ринку цінних паперів, брокер, дилер, відповіда-
льний працівник банку (іншої фінансової уста-
нови), аналітик з інвестицій; аналітик з кредиту-
вання; консультант з фінансових питань, стра-
хувальник 

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” – ЦЕ 

       ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ  ПІДГОТОВКИ 

                ПРОГРЕСИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

             СПОЛУЧЕННЯ НАУКИ ТА НАВЧАННЯ 

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


Фахівці освітньо-професійної програми  

“Фінанси і кредит”   

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

• вивчають іноземну мову професійного спрямування про-
тягом навчання, матимуть змогу пройти курс Business 
English (англійська мова бізнес-спрямування) та отримати 
відповідний сертифікат;  

• здобудуть навички стратегічного та тактичного фінансово-
го менеджменту, контролінгу та інтелектуальної обробки 
даних з використанням сучасних комп'ютерних систем: 
1С: Управління корпоративними фінансами, 1С : фінансо-
вий менеджер, фінансовий аналіз +, Оцінка бізнесу, Pro-
ject Expert, Фінансист; 

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

• пройдуть тренінги та практичну підготовку у провідних 
фінансових установах та підприємствах  

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  
вибору студентів, стажування у провідних компаніях країни та 
за кордоном;  

• СУЧАСНІ ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ;  

• НЕПЕРЕРВНА КОМПЮТЕРНА ТА МОВНА  ПІДГОТОВКА  

Освітньо-професійна програма 

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” 
Освітньо-професійна програма 

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” 

Професія фінансист – 

шлях до успіху! 
Для вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця  

подаються такі документи:  
• Документ, що посвідчує особу (оригінал + копія); 

• Документ про освіту з додатком (оригінал + копія); 

• Екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту та єдиного 
фахового вступного випробування (оригінал +копія) та інфо-
рмаційний лист з результатами іспитів; 

• Копія реєстраційного номеру облікової картки платника по-
датків; 

• 4 фото 3х4; 

• Для юнаків, які поступають на денну форму навчання, копія 
військово-облікового документа; 

• Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для всту-
пників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає 
паспорту; 

• Папка з зав’язками + 2 файли. 

Конкурсні показники: 
 
 

1. Єдиний вступний іспит з іноземної мови  
2. ЄФВВ «Предметний тест з обліку та фінансів»  
3. ЄФВВ «Тест загальної навчальної компетентності»  

ПРОФЕСІЙНО-

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ  

ПОРТРЕТ ФАХІВЦЯ  

складають набуті  

компетентності за:  

КОНКУРЕНТН ІПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ  

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” 
 

• Новітні форми навчання на базі реальних фінансових 

технологій 

• Можливість сертифікації рівня англійської мови 

(Cambridge); 

• Міжнародний досвід провідних фінансових груп 

базовими дисциплінами 
 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

КРЕДИТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

ВИБІРКОВИМИ  ДИСЦИПЛІНАМИ 
 

УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 

УПРАВЛІННЯ  ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ 

ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ 

ДІАГНОСТИКИ 

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

ВІРТУАЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА НА СУБ’ЄКТАХ  

ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ФІНАНСОВИХ  

УСТАНОВАХ 

Освітньо-професійна програма 

“ФІНАНСИ І КРЕДИТ” 


