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ОС «Магістр» 

Спеціальність “Фінанси, банківська 

 справа та страхування” 
Вступ на базі усіх напрямів підготовки 

 ОC “Бакалавр” 

 

Вступні іспити: 
 Іспит комплексу професійно-орієнтованих 

дисциплін 

 Іноземна мова 

 
 

Контакти кафедри 
03041, м. Київ, вул. Героїв оборони, 11, 

навчальний корпус № 10, 

кабінет 501 

Тел.: (044) 527-88-90 

(044) 527-85-40 

Е-mаіl: kafedfin2015@ukr.net 

http://nubip.edu.ua/node/12375 

 

 

Приймальна комісія 
03041, м. Київ, 

вул. Генерала Родимцева 19 

навчальний корпус № 1. 

Тел.: (044) 527-83-08, (044) 285-42-63 

Е-mаіl: commission@nubip.edu.ua 

 

 

Чому саме “Фінанси, банківська справа 

та страхування”? 
 

 

За спеціальністю “Фінанси, банківська 

справа та страхування” – здійснюється 

підготовка фахівців, які на основі знань фінансової 

науки мають вміння управляти фінансовими 

потоками підприємств всіх форм власності та різних 

організаційно-господарських структур, з 

можливістю працевлаштування у них, а також у 

фінансово-кредитних установах, банках, страхових 

компаніях, податкових інспекціях. 

 
Висока якість підготовки майбутніх фахівців у 

сфері фінансів і кредиту зумовлена рядом факторів: 

 

 навчальний процес забезпечує 

висококваліфікований науково-педагогічний 

колектив; 

 

 багатоступенева система освіти ОС 

«Бакалавр», «Магістр», з можливістю подальшого 

навчання в аспірантурі НУБіП України; 

 

 унікальні освітньо-професійні програми 

підготовки фахівців ОС «Магістр» за виробничою і 

дослідницькою спеціалізаціями; 

 

 сучасна матеріально-технічна база кафедри; 

 

 практична підготовка з метою набуття 

професійних навиків та вмінь в передових сучасних 

агропромислових підприємствах; 

 

 поглиблене вивчення іноземних мов (за 

багатьма напрямами підготовки створені групи з  

англомовним навчанням). 
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Працевлаштування 
 
Співпраця з роботодавцями та практична 

підготовка студентів проводиться у форматі: 

 зустрічей потенційних роботодавців та 

майбутніх фахівців, що сприяє проходженню 

переддипломної практики з подальшим 

працевлаштуванням; 

  проходження студентами практики у  

сільськогосподарських підприємствах, аграрних 

формуваннях, державних  структурах, комерційних 

організаціях; 

  екскурсії на провідні господарства та 

установи державної влади (ВРУ, ДФС, НБУ).  

 

На кафедрі організовуються наукові 

конференції, дебати, круглі столи, зустрічі студентів 

з науковцями, підприємцями, форуми в рамках 

гуртків «Клуб фінансового аналітика» та 

«Інвестор». 

 

        
 

Під керівництвом викладачів кафедри студенти 

займають призові місця на Всеукраїнських 

студентських олімпіадах та конференціях в Україні 

та за її межами. 

 

       

 

Підготовка магістрів 

 
Кафедра готує фахівців за наступними програмами: 

 

 Корпоративні фінанси 
Програма дозволяє підготувати фахівців 

фінансової сфери  в аграрному секторі економіки, 

сформувати у студентів навички управління 

грошовими потоками, аналізу фінансових звітів, 

внутрішньо-фірмового прогнозування та 

планування, оволодіння методами комплексної 

оцінки фінансового стану підприємства, управління 

фінансовими ризиками. 

 

 Фінансова аналітика у сфері бізнесу 
Програма підготовлена з урахуванням вимог 

НУБіП України до магістерських програм, а також 

на підставі сіллабуса програми CFA (Chartered 

Financial Analyst).  

У процесі навчання студенти отримують знання і 

навички фінансової та бізнес-аналітики, які 

дозволять їм надалі працювати в якості фінансових 

директорів, менеджерів та аналітиків в комерційних 

та інвестиційних банках, керуючих компаніях, 

фондах, а також на підприємствах реального сектора 

економіки. 

 

 Управління державними фінансами 
Програма дозволяє підготувати 

висококваліфікованих  спеціалістів для державного 

управління та місцевого самоврядування, 

спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати 

державну політику, ефективно й результативно 

виконувати управлінські функції.  

В подальшому студенти можуть працювати у 

структурах Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби, Пенсійному фонді, 

Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України та інших аграрних установах і відомствах. 

 
 

 

 
 

 

Про кафедру 
 
Кафедра фінансів була створена у 1993 р. з метою 

підготовки спеціалістів фінансового профілю.  

Кафедра готує високоякісних фахівців з фінансів, які 

можуть виконувати складні фінансово-господарські 

завдання в умовах розвитку ринкових відносин для 

підприємств аграрної та інших сфер національної 

економіки. 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри 

фінансів 
Навчальний процес на кафедрі забезпечують 11 

викладачів, з яких 3 професори та 8 доцентів. 

Викладачі постійно приймають участь у 

стажуваннях в Україні та зарубіжних країнах, 

міжнародних науково-практичних конференціях, 

семінарах, круглих столах, майстер-класах 

провідних економістів сучасності, а також мають 

практичний досвід роботи на вітчизняних та 

зарубіжних підприємствах.   

 

Наукова робота 

 
Співробітники кафедри здійснюють наукові 

дослідження з найактуальніших проблем: 

 фінансово-кредитний механізм 

функціонування аграрних підприємств; 

 моделювання фінансової системи для 

сільського господарства;  

 оцінка фінансового стану аграрних 

підприємств; 

 формування бюджетів на державному та 

місцевих рівнях.  

Кафедра співпрацює з Міністерством аграрної 

політики та продовольства України щодо розробки 

законопроектів для впровадження Програм 

економічних реформ, з Державною фіскальною 

службою в частині проходження стажування 

викладачів та студентів тощо. 

 


