
 

 
КАФЕДРА  

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ,  
ОБЛІКУ І АУДИТУ 

 
Запрошує на навчання за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування»  
за освітньою програмою: 

 
☑  Облік і оподаткування 
☑  Управління фінансово-економічною безпекою 
 

Кафедра підтримує пар-
тнерські зв’язки з Інститутом конкурентної аналітики 
(Institute for Competitive Intelligence (ICI)), Німеччина.  Ви-
кладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнарод-
них конференціях ICI, проводять сумісні заходи, співпра-
цюють в рамках Центру стратегічної аналітики та антико-
рупційного менеджменту. 
Кафедрою встановлені тісні зв’язки з роботодавцями зад-
ля забезпечення процесу професійно-практичної підгото-
вки і майбутнього працевлаштування випускників.  
 

Завідуючий кафедрою: 
д. е. н., проф. Момот Тетяна Валеріївна 

Куратор  по роботі з абітурієнтами: 
ст. викладач каф. Краївська Інна Анатоліївна 
тел. 066 - 36 - 37- 853 

м. Харків,  
ст. м. «Архітектора Бекетова»,  
вул. Маршала Бажанова, 17,  

центральний корпус,  
3 поверх, ауд. 305,306, 307, 308  

тел. (057) 707 - 31 - 71 

Веб-сайт: www.kname.edu.ua       Е-mail:  ufeb.@kname.edu.ua  
Facebook: www.facebook.com/kfebua.kharkov.ua  

На кафедрі працюють 
досвідчені викладачі в то-
му числі — доктори і кан-
дидати наук з багаторіч-
ним досвідом роботи. 
Студенти  мають можли-
вість навчатися та прохо-
дити стажування в вузах 
Німеччини, Польщі, Туреч-
чини та ін. 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І 
ПІДПРИЄМНИЦТВА 
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Математика  
 

Географія, Інозе-
мна мова або 
Історія України 
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    Метою кафедри є підготовка висококваліфікованих 
спеціалістів з фінансово-економічної безпеки, обліку і 
аудиту діяльності суб’єктів підприємництва.  
  Завідувач кафедри Момот Т.В. – д.е.н., професор,  
керівник сектору  міжнародного співробітництва та 
освітніх програм в галузі стратегічного моніторингу та 
антикорупційного менеджменту Центру стратегічної 
аналітики та антикорупційного менеджменту; член екс-
пертної ради Інституту конкурентної аналітики (Institute 
for Competitive Intelligence, Німеччина); академік Інже-
нерної академії, член Спілки аналітиків та професіона-
лів конкурентної розвідки (Україна), Федерації профе-
сійних бухгалтерів і аудиторів України (Україна).  
  Кафедра забезпечує високу якість викладання профі-
льних фінансово-економічних дисциплін завдяки зміс-
товному та творчому вивченню основ фінансової без-
пеки підприємств, міжнародних стандартів обліку, фі-
нансової звітності, аудиту, а також завдяки тісному спів-
робітництву з ведучими спеціалістами практиками та 
експертами світового рівня. 
Студенти щорічно беруть участь і перемагають у конку-
рсах наукових робіт, науково-практичних конференці-
ях, фахових олімпіадах 
 

Після захисту рівня бакалавра, кафедра здійснює підго- 
товку фахівців за наступними освітніми програмами: 
 
Рівень підготовки: Спеціаліст 
                                         Облік і аудит 
Рівень підготовки: Магістр 
                                         - Облік і аудит 
                                         - Управління фінансово-                              
                                           економічною безпекою 

- Бухгалтерський облік 
- Облік і аудит в зарубіж- 
   них країнах  
- Оподаткування  
   підприємств 
- Фінансовий облік 
- Аудит 
- Бухгалтерія 1 С 
- Аналіз господарської  
  дільності 
- Регіональна економіка 
 

- Основи антикорупційної  
  діяльності  
- Облік у банках  
- Облік у бюджетних установах  
- Управлінський облік 
- Інформаційні системи і  
  технології в обліку та аудиті   
- Міжнародні стандарти обліку  
- Фінанси 
- Комп’ютерний аудит 

• на підприємствах  житлово-комунального гос-
подарства 

• на підприємствах  будівельної галузі 
• на  торгівельних підприємствах 
• на підприємствах готельно-ресторанного біз-

несу  
• в автотранспортних організаціях 
• в  виконавчих органах  самоврядування 
• в бюджетних установах і організаціях 
• в органах фіскальної служби 
• в вищих, середньотехнічних, професійних на-

вчальних закладах 

• Головний спеціалісті муніципальних, промис-
лових, торговельних підприємств, в органах 
місцевого і державного самоврядування, бю-
джетних установах і організаціях 

• Фінансовий, податковий експерт 
• Бухгалтер, головний бухгалтер 
• Фінансовий директор 
• Аудитор 

Студенти мають можливість проходити практику 
 на підприємствах: України, близького та далекого 

зарубіжжя. 

☑ Денна форма навчання        
☑ Заочна  форма навчання       

  Кафедра  фінансово-
економічної безпеки, обліку 
і аудиту — випускова кафе-
дра за освітніми програма-
ми «Облік і аудит» та 
«Управління фінансово-
економічною безпекою». 

Термін навчання: 4 роки (4,5  роки) 

Бакалавр    

Вартість контракту: 12 000 грн. (4 600 грн.) 

Спеціаліст    

Магістр   

☑ Денна форма навчання        
☑ Заочна  форма навчання        

☑ Денна форма навчання       ☑ Заочна  форма навчання 

Термін навчання: 1рік (1,5 роки) 

- Облік і аудит 

Вартість контракту: 12 000 грн. (4 800 грн.) 

 Термін навчання                 Вартість контракту      
         1,5 роки                    13 100 грн.   (4 800 грн.) 
         (2 роки)                    13 400 грн.   (5 500 грн.)                                     

0,10 

- Управління фінансово- 
   економічною безпекою 


