
 
 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 

ПРІОРИТЕТ № 1  
(денна, заочна, дистанційна форми навчання) 

 
БАКАЛАВР 

 
Повна форма навчання на базі повної 

середньої освіти 
Скорочена форма навчання на базі освітньо-
кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

Термін навчання Для споріднених спеціальностей: 
фінанси і кредит; 
оціночна діяльність; 
діловодство;  
інформаційна діяльність підприємства; 
комерційна діяльність 

 
 

Вступне фахове 
випробування 

4 роки – денна форма,  
5 років – заочна, дистанційна форми 

 
Предмети ЗНО: 

Українська мова і література, Історія України,  
Географія або Математика  

 
Для всіх інших спеціальностей: 

перехресний вступ 

1. Вступне фахове 
випробування 

 

2. Додатковий 
іспит зі 

спеціальності 

Перелік основних дисциплін навчального плану 
- гроші кредит; 
- фінанси; 
- банківська система; 
- бюджетна система; 
- податкова система; 
- інвестування; 
- біржова діяльність; 

- страхування; 
- фінанси підприємств; 
- фінансовий ринок; 
- основи казначейської справи; 
- соціальне страхування; 
- інформаційні системи і технології у фінансах; 
- корпоративно-соціальна відповідальність 

МАГІСТР 
Термін навчання 

1,5 роки на базі освітнього рівня «бакалавр» 
Перелік основних дисциплін навчального плану 

- податковий менеджмент; 

- фінансовий менеджмент; 

- страховий менеджмент; 

- бюджетний менеджмент; 

- фінансовий менеджмент в банку; 

- бюджетна політика та міжбюджетні відносини; 

- моделювання в управління соціально-економічними 

системами; 

- міжнародний менеджмент; 

- менеджмент персоналу; 

- управління фінансовою санацією підприємства; 

- система фінансового моніторингу; 

- ринок фінансових послуг; 

- міжнародні розрахунки та валютні операції; 

- ризик-менеджмент у страхуванні; 

- фінансове посередництво 

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  
навчання за кошти державного бюджету; 100 % можливість проживати в комфортабельних 

гуртожитках; проходження практики в банках, на підприємствах, в страхових компаніях, державних та 
інших фінансових установах; диплом міжнародного зразка; використання інформаційних інтернет-

ресурсів в учбових корпусах, гуртожитках та бібліотеці університету; навчання на військовій кафедрі; 
використання відео та on-line лекцій, що розміщені в електронній базі університету; можливість одночасно 

навчатися за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) 
та формами навчання 

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА 
фахівці-випускники кафедри можуть займати посади провідних економістів, економістів-фінансистів, 

фінансових менеджерів, фінансових аналітиків, керівників фінансових та економічних служб 
(департаментів) на підприємствах, установах та організаціях виробничої та невиробничої сфери, у 
банках, в органах фіскальної служби, в казначейській службі,  страхових компаніях, бюджетних 

установах та державних (недержавних) фондах не тільки нашої держави, а й за її межами 
Завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

д.е.н., професор Хрущ Ніла Анатоліївна 
Контакти 

29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Iнститутська 11, каб. 4-101 
+38-067-991-13-20 

E-mail: fbs.khnu@gmail.com                    Веб-сайт: http://www.fbs.km.ua  
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