Вища економічна освіта за
спеціальністю

“Фінанси, банківська справа та
страхування”,
магістерська програма

УМОВИ ВСТУПУ
Форма навчання – денна, заочнодистанційна, друга вища освіта

.

Термін навчання – 4 р. (бакалавр),

– 5,5 р. (магістр)

“Фінансовий менеджмент у
сфері бізнесу ”

Вища економічна освіта – це якісний рівень Для вступу подаються такі документи:
планування власної кар'єри та майбутнього документ державного зразка про повну загальну
середню освіту (документ про здобутий освітньокваліфікаційний рівень), додаток до нього з
оцінками; 6 фотокарток розміром 3х4 см.; 2
конверти з марками; паспорт (та ксерокопію 1,2
Фінанси — фундамент цивілізованого суспільства. та 11 сторінок); копію ідентифікаційного коду;
Вміння ефективно та своєчасно акумулювати,
перерозподілити та раціонально інвестувати фінансові посвідчення про приписку до призовної дільниці
ресурси на усіх рівнях економічного господарювання
(військовий квиток) та документи, що дають
визначає значною мірою ступінь задоволення
суспільних потреб, рівень життя населення, зумовлює
право на пільги; сертифікати ЗНО з предметів,
перспективи соціально-економічного розвитку
держави. Основою вдалого розв’язання складних
фінансових проблем є наявність в країні обізнаних і що виносяться на конкурс:
досвідчених фахівців. Саме на їх підготовку
спрямовані завдання та зусилля кафедри фінансів.

Ми пропонуємо програму підготовки
професійних фінансистів, здатних
забезпечувати сталий розвиток
національної економіки у ХХІ столітті

Івано-Франківський
національний технічний
університет нафти і газу

-українська мова та література,
- географія;
- математика або історія
Документи вступник подає особисто або через
електронну систему.
Прийом документів за адресою:
76019, м. Івано-Франківськ
вул. Карпатська, 15

Приймальна комісія. Телефони для довідок:
З нами ви станете успішним, компетентним (03422)4-22-18, (063)798-67-43,
та конкурентоспроможним на ринку праці
(067) 132-63-11
Наш сайт: http://ineu.nung.edu.ua/

Інститут економіки та управління
в нафтогазовому комплексі

КАФЕДРА
ФІНАНСІВ
Існує лише одна інвестиція, яка вигідна
у будь-який час – це інвестиція в знання
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Інформація про кафедру
Відкриття кафедри “ Фінанси ” пов’язане
з великою потребою України в спеціалістах з
фінансів високої кваліфікації.
Очолює
кафедру
фінансів
доктор
економічних наук, професор Фадєєва Ірина
Георгіївна.
Кадровий
склад
професорськовикладацького персоналу на даний час
налічує 2 д.е.н., професори, 8 кандидатів
наук, доцентів та 3 асистенти.
Науково-педагогічні працівники кафедри
вбачають своєю основною метою підготовку
нового покоління висококваліфікованих
фахівців сфери державних та місцевих
фінансів, страхування, фінансового ринку,
бюджетної, податкової та грошово-кредитної
систем.

НАШІ ПЕРЕВАГИ:

МІСЦЕ РОБОТИ ВИПУСКНИКІВ:

Співпраця з установами та навчальними
закладами
З 2015 року студенти кафедри фінансів
мають зиогу навчатися у Краківській
гірничій академії ім. С.Сташіца (Польща)
за програмою подвійних дипломів.
Кафедра фінансів підтримує також тісні
зв'язки з провідними навчальними закладами
України, органами державної та місцевої
влади, науково-дослідними організаціями,
бізнес-центрами, фінансовими установами,
зокрема: банками, страховими компаніями,
інвестиційними
фондами,
кредитними
спілками, а також з неприбутковими
громадськими
організаціями,
зокрема:
“Ділові ініціативи”, “Агентство розвитку
приватних
ініціатив”,
Українськоканадський бізнес-центр та Регіональне
агентство економічного розвитку.

►якісна економічна освіта;
►потужна матеріально-технічна база;
►проходження практики в провідних банках,
фінансових установах;
►отримання диплому державного зразка, який
є практично орієнтованим та відповідає
потребам сучасного ринку праці;
►можливість стажування за кордоном та
отримання диплому європейського вишу;
►можливість одержання вільного графіку
відвідування пар;
►гарантоване поселення в гуртожитку;
►поквартальна оплата за навчання;
►продовження навчання в магістратурі та
аспірантурі;
►можливість
проходження
військової
підготовки;
►молодший
фахівець
після
закінчення
коледжу має можливість продовжити освіту за
фахом з 3 курсу освітньо-кваліфікаційного
рівня “бакалавр”, “магістр”.
►підтримка
підприємницьких
ініціатив
(допомога в започаткуванні власного бізнесу на
базі Центру розвитку підприємництва “Бізнесінкубатор”);
►безкоштовні заняття спортом у різноманітних
секціях;
►розвинена
соціальна
інфраструктура
(гуртожитки, їдальні, буфети);
►вільний доступ до наукової бібліотеки (8
читальних залів, близько 1 млн. книг,
електронні каталоги).

установи
банківської,
страхової,
казначейської сфер
податкові адміністрації
контрольно-ревізійні управління
бюджетні установи
підприємства різних форм власності та
галузей економіки
ПОСАДИ, НА ЯКИХ ПРАЦЮЮТЬ
ФАХІВЦІ З ФІНАНСІВ:
керівник банківських та небанківських
фінансових установ,
спеціаліст
податкової,
контрольноревізійної, казначейської служб,
інших
бюджетних установ
фінансовий директор
працівник з питань валютного контролю і
регулювання
фахівець в галузі фінансів підприємств та
страхування
фінансовий менеджер
бухгалтер, фахівець вищої кваліфікації
фінансист-консультант з правових питань
науковий співробітник
підприємець

97% випускників кафедри фінансів
одержують направлення на роботу!

