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УНІВЕРСИТЕТ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

поглиблено вивчати іноземну мову та продовжити
навчання або стажування у зарубіжних ВНЗ-
партнерах університету;

Студенти  мають можливість: 

поглиблено вивчати правові дисципліни;

поглиблено вивчати дисципліни психолого-
педагогічного циклу та здобути кваліфікацію
бакалавра з фінансів, банківської справи та
страхування.

ННІ 
ФІНАНСІВ,  

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ



В інституті функціонують 4 
потужні випускаючі кафедри, 

за якими закріплено 132 
дисципліни: 

➢ кафедра фінансів;
➢ кафедра фінансових ринків;

➢ кафедра банківської справи та 
фінансового моніторингу;

➢ менеджменту.

УНІВЕРСИТЕТ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Підготовку здійснюють науково-педагогічні працівники з
актуальних для сучасної молоді галузі знань: 

ННІ 
ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Якісний склад працівників ННІ 

фінансів, банківської справи

Всього викладачів 81 з них 74 штатних 

працівників, 

докторів наук - 13, кандидатів наук - 38, 

без ступеня - 23



Кафедра фінансів 
переможниця конкурсу 

«Краща кафедра 
Університету державної фіскальної 

служби України 2017» 



• Головне управління державної 
фіскальної служби України у містах 
та областях, об’єднані державні 
податкові інспекції, митні органи;

• Міністерство фінансів України; 

• Державна служба фінансового 
моніторингу України;

• Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України;

• Державна казначейська служба;

• Державна служба зайнятості 
України;

• Банківська та фінансово-кредитна 
сфери діяльності;

• Страхові компанії;

• Бізнес структури різних форм 
власності;

• Створення власних бізнес структур;

• Освітні та наукові установи тощо.

Працевлаштування:



Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Освітній рівень на основі якого 
здійснюється вступ

Термін 
навчання

Спеціалізація

Перший (бакалаврський) рівень (денна та заочна форми навчання)

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців Фінанси

Молодший бакалавр здобутий за 
спорідненою спеціальністю

1 рік 10 місяців Фінанси

Другий (магістерський) рівень (денна та заочна форми навчання)

Перший бакалаврський рівень, ОКР 
спеціаліста

1 рік 6 місяців

Фінансова аналітика
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Управління державними фінансами
Корпоративні фінанси

Другий (магістерський) рівень 
(перехресний вступ), ОКР спеціаліста

1 рік 6 місяців

Фінансова аналітика
Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

Управління державними фінансами
Корпоративні фінанси

Третій (доктор філософії) рівень вищої освіти (денна та заочна форми навчання)

Другий (магістерський) рівень 4 роки Доктор філософії

Науковий рівень – доктор наук (денна та заочна форми навчання)
Доктор філософії 2 роки Доктор економічних наук



Кафедра фінансових ринків є 

переможцем у номінації 
«Найкреативніша»  за висновками 
Всеуніверситетського опитування 

студентів та курсантів до Дня 
працівника освіти,

отримала ІІ місце у конкурсі 
«Краща кафедра 

Університету державної 
фіскальної служби України 2017» 

ОСВІТА – СЬОГОДНІ.
КАР’ЄРА – ЗАВТРА.

УСПІХ – ЗАВЖДИ.

КАФЕДРА ФІНАНСОВИХ РИНКІВ



Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітній рівень на основі якого 

здійснюється вступ
Термін навчання Спеціалізація

І (бакалаврський) рівень (денна та заочна форми навчання)

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців

«Фінансова та страхова діяльність»
Молодший бакалавр

1 рік 10 місяців або 
2 роки 10 місяців 

ІІ (магістерський) рівень (денна та заочна форми навчання)

Перший бакалаврський рівень, 
ОКР спеціаліста

1 рік 6 місяців
«Управління фінансовою та страховою

діяльністю»

«Управління фінансовою безпекою на
фінансовому ринку»

«Судово-економічна експертиза фінансово-
господарських операцій»

Другий (магістерський) рівень 
(перехресний вступ)

1 рік 6 місяців

ІІІ (освітньо-науковий) рівень вищої освіти - доктор філософії (денна та заочна форми навчання)

Другий (магістерський) рівень 4 роки Доктор філософії

Науковий рівень – доктор наук

Доктор філософії 2 роки Доктор економічних наук

Кафедра фінансових ринків 
є випускаючою з підготовки фахівців спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 



✓ державний службовець в системі органів 
Міністерства фінансів України, Державної 
фіскальної служби України, Національного банку 
України, Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг, Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, Державної служби фінансового 
моніторингу України, Державної аудиторської 
служби України, Державної казначейської служби 
України, Антимонопольного комітету та ін.;
✓ помічник-консультант народного депутата 
України;

✓ керівник, фінансовий директор;
✓ консультант з фінансової безпеки;
✓ судовий експерт-економіст (незалежна 
професійна діяльність за умови отримання 
свідоцтва);
✓ аудитор, аналітик;
✓ управлінець, менеджер, спеціаліст фінансової 
установи (фінансова та страхова діяльність);
✓ науковий, науково-педагогічний працівник 
(наукові установи, наукові підрозділи фінансових і 
нефінансових корпорацій, заклади вищої освіти);
✓ індивідуальна підприємницька діяльність.



Освітній рівень Термін навчання

Бакалавр (денна та заочна форми навчання) 

Повна загальна середня освіта 3 роки 10 місяців 

За скороченою програмою  “Молодший спеціаліст” 1 рік 10 місяців або 2 роки 10 місяців 

Магістр (денна та заочна форми навчання) 

СО “Бакалавр”, ОКР “Спеціаліст” 1 рік 6 місяців 

СО “Бакалавр”, ОКР “Спеціаліст” (перехресний вступ) 1 рік 6 місяців 

Мистецтво управління – основа досягнення успіху!



L/O/G/O

Портрет українського ТОП-менеджера



Освітній процес



Успіху досягає лише той, хто управляє грошима професійно!

Практичні навички

Фахова компетентність 

Кафедра банківської справи та 

фінансового моніторингу – це три кроки 

до успіху !!!

Якісні теоретичні знання



Кафедра готує майбутніх фахівців за напрямом підготовки

«Фінанси і кредит» з освітньо-кваліфікаційним рівнем:

«МАГІСТР»

за програмами:

✓«Менеджмент у сфері 

банківської діяльності»;

✓«Управління процесами 

фінансового моніторингу»

«БАКАЛАВР»

за спеціалізаціями:

✓«Банківська справа»



НАША МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Академія фінансів  Вістула,  Польща,  м. Варшава

Вища школа менеджменту GSM, Іспанія, м. Барселона 

Опольський університет, Польща, м. Ополе

Верхнєсілезький економічний університет, Польща

Загребський університет, Хорватія

ННІ 
ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ



ННІ
ФІНАНСІВ,

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Наукові здобутки 
викладачів та студентів 

(за 3 роки): 

➢22 монографії;

➢5 навчальних посібників, підручників;

➢142 статті у фахових виданнях;

➢36  статей в іноземних виданнях.

➢ 7 студентів здобули призові місця

в ІІ-х турах Всеукраїнських

конкурсів наукових робіт;

➢ 7 студентів здобули призові місця

в ІІ-х турах Всеукраїнських Олімпіад;

➢ 2 студентів здобули призові місця в

Міжнародних Олімпіадах.

Запроваджено практику наскрізного викладання фахових дисциплін іноземною 

мовою в групах митного спрямування 



НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ

ННІ
ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАСЛУЖЕНІ НАГОРОДИ



ННІ
ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЖИТТЯ ІНСТИТУТУ



НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ННІ 
ФІНАНСІВ 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ



ННІ
ФІНАНСІВ, 

БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТ
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ



• на сайті університету: http://www.nusta.edu.ua/

• за адресою: 08201, Україна, м. Ірпінь, вул. Університетська,31, каб. 320, 305

• за телефоном/факсом: +380 (4597) 627 88; e-mail: nni_fbs@ukr.net

• у соціальних мережах: http://vk.com/nudpsusocial; 

http://vk.com/stud.dekanat.

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ 

ННІ 

фінансів, банківської справи 

320 каб


