
Хто з фінансами на «ти»

Фінанси – складне, багатогранне, містке поняття. Найбільш вживане, найбільш бо-
люче та дошкульне. Починаючи з держави, яка в особі державних мужів перейма-
ється питаннями фінансового управління, фінансової рівноваги, боргів, показників 
економічного зростання тощо, і закінчуючи кожною родиною з одвічним питанням: 
яким чином влаштувати бюджет сім’ї. Транснаціональні компанії та невеличкі під-
приємства, всі сфери та галузі економіки залучають і використовують фінансові ре-
сурси, працюють на фінансових ринках та з фінансово-кредитними установами.

Тобто вивчення фінансів як освітньої дисципліни потрібне і для успішної діяльності 
у світі бізнесу, і для забезпечення цікавої та вигідної кар’єри. Спеціальності, пов’язані 
з різновидами фінансової діяльності, є потенційно вигідними з огляду на стабільну 
роботу, можливості до професійного зростання. Фінансисти за освітою працюють не 
лише в суто фінансових структурах чи галузях, а й стають фінансовими менеджера-
ми чи просто менеджерами підприємств та організацій у нефінансових структурах. 

Тож цього року, тримаючи руку на пульсі потреб суспільства, в Університеті «КРОК» 
започаткували нові спеціалізації.

Фінансова безпека бізнесу. Обмеженість ресурсів призводить до боротьби за них у 
різноманітних формах. Планувати безпеку бізнесу – зовсім не означає підозрювати 
всіх. Будь-який підприємець скаже, що такий підхід неприйнятний у принципі. Над-
звичайно жорстка і всеохоплююча система безпеки в компанії може завдати збитків, 
оскільки, як правило, паралізує динаміку її зростання. Система безпеки бізнесу по-
винна бути готовою адекватно сприймати та ліквідовувати будь-яку загрозу. В за-
лежності від виду діяльності та специфіки ситуації суб’єкти господарювання можуть 
мати різні загрози. В ІТ-компанії імовірна крадіжка інтелектуальної власності; щодо 
компанії, яка недостатньо ефективно експлуатує дорогі та ліквідні активи, можна 
очікувати недружнього поглинання. Політика безпеки бізнесу – це не тільки постій-
не відслідковування ситуації та визначення непомітних загроз, а ще й повсякденна 
готовність до розумних дій в ситуаціях, що виникають. 

У межах заявленої спеціалізації студент навчиться визначати ключових учасників 
ринку, що можуть становити загрозу бізнесу, розуміти та залагоджувати конфлікт 
інтересів, розпізнавати початкові етапи рейдерських захоплень бізнесу, отримати на-
вички ризик- та криза-менеджменту.

Банківський бізнес та страхування. Цей напрям є основною складовою фінансової 
системи, і від його функціонування залежить стан підприємницької діяльності та 
економіки країни в цілому, а також фінансова стабільність підприємств. Отримання 
знань у межах спеціалізації сформує уміння виявляти та класифікувати основні види 
ризиків під час взаємодії з банківськими установами; дасть можливість оволодіти ви-
дами страхових послуг та знати порядок їх надання з особистого, майнового та інших 
видів страхування.
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Творчий підхід до вивчення дисципліни надасть студентам можливість укладати 
договори з різного роду банківськими та страховими компаніями, розраховувати 
оптимальні види страхування господарських операцій та особистого страхування. 
Зауважимо, що деякі види страхування розвинуті в Україні досить добре, деякі тіль-
ки починають впроваджуватися, але загальна тенденція щодо збільшення ризиків та 
необхідності їх страхувати надалі тільки посилюватиметься і вимагатиме від майбут-
ніх фахівців ґрунтовних знань та можливостей їх використовувати як у професійно-
му, так і приватному житті. 

Облік та аналіз господарської діяльності. Мета цієї спеціалізації – створити систем-
ну картину організації фінансового управління на підприємстві. Колектив кафедри 
прагне побудувати підготовку спеціалістів на основі максимальної наближеності до 
практики. Це передбачає вміння організовувати бухгалтерський облік на підприєм-
стві, відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, готува-
ти дані для аналізу фінансово-господарської діяльності, уміти організовувати конт-
рольно-ревізійну роботу. 

Завдання фінансової діагностики – вчасно інформувати керівництво про ті негатив-
ні зміни, які відбулися на підприємстві за останній період. Тут ми маємо справу з 
такими добре вживаними поняттями як ліквідність, оборотність, рентабельність, 
фінансова стійкість тощо. Управлінський облік – це облік «внутрішньої кухні» під-
приємства. Неформально управлінський облік існує в кожній організації, і цінність 
його застосування суттєво залежить від того, наскільки дані для прийняття рішень 
«постачаються» в реальному масштабі часу. Саме такий ланцюжок взаємодії опану-
ють студенти в процесі ділових ігор, кейсів та інтерактивних програм.

Оподаткування суб’єктів господарювання. Податки – невід’ємна частина життя. Спе-
ціалісти в галузі оподаткування не можуть залишатися незатребуваними на ринку 
праці. В Університеті «КРОК» успішно опановують і цей складний та рухомий сег-
мент фінансової системи. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва, нерухо-
мості, фізичних осіб – ці практичні навички отримають і розвинуть майбутні фахівці 
в галузях фінансів та економісти.
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