
За 20 років існування кафедра 

управління фінансами, облікової 

аналітики та моніторингу бізнесу має 

багато досягнень і успіхів.  У 

викладацькому складі кафедри 3 доктори 

наук, 4 професора, 6 кандидатів наук, 

доцентів. 

 

 

Студенти спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» активно 

беруть участь у науковій роботі кафедри, 

добувають перемоги в олімпіадах, 

конкурсах наукових студентських робіт, 

приймають активну участь у 

всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях. Щорічне проведення 

кафедрою Всеукраїнських  науково-

практичних студентських конференцій 

«МОЛОДА АКАДЕМІЯ» та 

«ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ 

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА 

ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ»  дають 

можливість проявити себе як фахівця та 

молодого вченого з фінансів, банківської 

справи та страхування 

Отримання освіти на кафедрі 

управління фінансами, облікової 

аналітики та моніторингу бізнесу 

ННІПБТ надає значні переваги: 

 висока якість навчання – 

фундаментальність, міждисциплінарність 

та системність; 

 широкий перелік дисциплін, що 

значно підвищує загальну ерудованість та 

професійну компетентність випускників; 

 гарантія працевлаштування після 

закінчення ННІПБТ; 

 випускники кафедри управління 

фінансами, облікової аналітики та 

моніторингу бізнесу ННІПБТ мають 

можливість продовжувати навчання та 

проходити стажування у провідних 

європейських вузах, а також 

працевлаштування за фахом за кордоном. 

 

Навчально-науковий інститут 

промислових та бізнес технологій 

Українського державного університету 

науки і технологій,  
пр. Гагаріна, 4, 

корпус Б, кімн. Б-316, Б-607 
телефони: 

050 526 01 06 – зав. кафедрою к.е.н., 
доцент Божанова Олена Василівна 

067 283 60 65 – д.е.н., професор 
кафедри Мушникова Світлана 

Анатоліївна 

fmaambnmetau          

Навчально-науковий інститут 

промислових та бізнес 

технологій 

Українського державного 

університету науки і технологій 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Ш А Н О В Н І 

А Б І Т У Р І Є Н Т И! 

Кафедра УПРАВЛІННЯ 

ФІНАНСАМИ, ОБЛІКОВОЇ 

АНАЛІТИКИ ТА 

МОНІТОРИНГУ БІЗНЕСУ   

 

запрошує вас на 

навчання за 

спеціальністю 

 

0.72 – ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА 

ТА 

СТРАХУВАННЯ  

(ОПП «ФІНАНСОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ В 

БІЗНЕСІ») 



Спеціальність «Фінанси, банківська 

справа та страхування», ОПП «Фінансові 

технології в бізнесі» призначена для тих, 

хто хоче навчитися управляти фінансовою 

діяльністю підприємств та організацій, 

визначати стратегію управління 

підприємством для забезпечення його 

фінансової стійкості та економічного 

зростання . 

Фінанси, банківська справа та 

страхування – це: 

 сучасні методи управління фінансами 

підприємств реальної економіки та 

фінансового сектору;  

 організація фінансової діяльності 

органів місцевого самоврядування;  

 діяльність з організації і контролю 

оподаткування;  

 управління коштами фондів 

страхування та діяльністю банківських 

устав;  

 оцінка вартості бізнесу; 

 складання та аналіз інвестиційних 

проектів;  

 діагностування фінансового стану 

підприємства;  

 здійснення антикризового 

управління. 

Головна перевага випускників 

освітньо-професійної програми 

«Фінансові технології в бізнесі» 

спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» – їх висока 

затребуваність на ринку праці. Вони 

можуть працювати як в сфері бізнесу та 

промислових підприємств, так й в 

банківських структурах, страхових 

компаніях, фінансових закладах, 

інвестиційних фондах, консалтингових 

компаніях. 

Випускники кафедри працюють в 

якості: 

 керівника фінансової служби або 

компанії (фінансовий директор);  

 фінансового аналітика;  

 економіста та фінансового 

консультанта в банку, страховій 

компанії;   

 спеціаліста в податковій службі, 

казначействі, фінансовому управлінні. 

  
 

Фахівці за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування», що 

здобули компетенції за ОПП «Фінансові 

технології в бізнесі мають можливість 

працювати в будь-якому регіоні та 

отримувати гідну плату за свою працю. 

 

Освітньо-професійна програма 

«Фінансові технології в бізнесі» надає 

комплекс знань в області фінансових 

технологій, необхідних для ведення 

бізнесу в різних сферах діяльності, 

фінансового менеджменту підприємств, 

банківської і страхової справи, 

державних і місцевих управління 

фінансами, облікової аналітики та 

моніторингу бізнесу, грошового обігу, 

ринку цінних паперів, податків і 

оподаткування, оцінки вартості бізнесу.  

Поглиблена практична підготовка 

здійснюється при проходженні 

виробничої та переддипломної практик 

на підприємствах та організаціях 

різноманітних галузей економіки, форм 

власності та організації бізнесу. В склад 

кафедри управління фінансами, 

облікової аналітики та моніторингу 

бізнесу входить «Консультаційний центр 

підтримки бізнес ідей», в умовах якого 

можуть отримувати додаткову фахову 

практичну підготовку. 



 


