
Перелік конкурсних предметів 

для вступників 2018 року, 

які вступають на навчання для 

здобуття ступеня БАКАЛАВРА 

на основі ПЗСО (для 

спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і 

страхування») 

 

Конкурсні предмети 

(сертифікати ЗНО, вступні 

іспити) на бюджетну форму 

навчання 

1. Українська мова та 

література  

2. Математика  

3. Географія або Іноземна мова 

 

Конкурсні предмети 

(сертифікати ЗНО, вступні 

іспити) на контрактну форму 

навчання 

1. Українська мова та 

література  

2. Історія України або 

Математика  

3. Географія або Іноземна мова 
 

Наші студенти мають 

можливість навчання на військовій 

кафедрі (за бажанням) та забезпечені 

комфортними умова вами проживання 

у гуртожитку із розвиненою 

інфраструктурою. 

 

 



 

 

Контактна інформація 

 

вул. Кафедральна, 2 

14 корпус, І поверх,         

кімната № 7а 

тел. (0372) 52-71-94 

Сайт: econom.chnu.edu.ua/ 

kafedra-finansiv-i-kredytu 

Лендінг: http://caffinchnu.cv.ua/ 

Е-mail: finance@chnu.edu.ua 

Сторінка в Facebook: 

https://www.facebook.com/caffinchnu/ 

Сторінка в Instagram: 

https://www.instagram.com/caffinchnu/ 

 

Документальний  фільм до 25 річчя 

кафедри фінансів і кредиту можна 

переглянути за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=2D

ma8-TF9s8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра фінансів і кредиту  

економічного факультету  

створена у 1992 році і є структурним 

підрозділом одного із найстаріших та 

найпрестижніших навчальних закладів 

України – Чернівецького національного 

університету ім. Ю. Федьковича. 

Кафедра фінансів і кредиту  

економічного факультету  

ЧНУ ім. Ю. Федьковича     

здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 

«Фінанси, банківська справа і 

страхування». 

Саме спеціальність «Фінанси» на протязі 

багатьох років займала перше місце по 

кількості набору студентів в університеті. 

 

Студенти спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і страхування» 

постійно беруть участь: 

-  у програмах міжнародної студентської 

мобільності, навчанні та стажуванні 

закордоном;  

-  у майстер-класах, екскурсіях та 

зустрічах із фахівцями-практиками: 

представниками бізнесу, органів державної 

влади, банківських установ та інших 

фінансових організацій;  

- у наукових, культурно-масових, 

мистецьких, спортивних заходах та 

різноманітному студентському дозвіллі. 
 

 
 

 

 

Перспективи працевлаштування 

студентів спеціальності «Фінанси, 

банківська справа і страхування»: 

 

Державні (публічні) фінанси 
- органи влади та місцевого 

самоврядування (обласні та районні 

державні адміністрації, міські ради, 

об’єднані територіальні громади, 

департаменти фінансів, економіки, 

управління інвестицій та ін.), 

- державні фіскальна, казначейська, 

аудиторська та митна служби, 

- структурні підрозділи Пенсійного 

фонду України, 

Фінанси підприємств та інших 

суб’єктів господарювання 
- корпоративні фінанси, 

- фінанси власного бізнесу, 

- фінанси інститутів громадянського 

суспільства та ін., 

Банківська справа 

- комерційні банки, 

-структурні підрозділи Національного 

банку України, 

Страхування та функціонування 

інших фінансових організацій 
- страхові компанії, 

- кредитні спілки, 

- ломбарди, 

- інвестиційні, брокерські, лізингові 

компанії та ін. 

http://caffinchnu.cv.ua/
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