
• Фінансовий ринок
• Фінансове право
• Інвестування
• Фінанси залізничного транспорту
• Фінансовий менеджмент
• Бюджетний менеджмент
• Податковий менеджмент
• Ринок фінансових послуг
• Фінансова санація та банкрутство підприємств
ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
Знання, набуті за спеціальністю «Фінанси, банків-

ська справа та страхування», дозволяють випускни-
кам обіймати посади в системі органів Міністерства 
фінансів України, Пенсійного фонду України, Дер-
жавного казначейства України, Контрольно-ревізій-
ного управління, Державної податкової адміністра-
ції України, на підприємствах усіх форм власності,  
у структурах фінансового ринку, страхових компаніях, 
у планово-економічній, організаційно-управлінській 
та науково-дослідній сферах, в аудиторських службах, 
системі підготовки та підвищення кваліфікації, у се-
редніх і вищих нав чальних закладах.

Серед наших випускників – економісти, фінансис-
ти, експерти та керівники банків, викладачі, фінансо-
ві аналітики, що працюють як в Україні, так і за кор-
доном, працівники державної служби всіх рівнів.
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конференціях, виконують студентські науково-до-
слідні роботи та публікують статті, що містять само-
стійний аналіз проблем і розробку шляхів удоскона-
лення фінансових і організаційних механізмів. 

Підготовка фахівців з фінансів, банківської спра-
ви та страхування здійснюється за ступенями: бака-
лавр (4 роки навчяння денна і 5 років заочна форма),  
бакалавр за скороченним терміном навчання після 
технікуму (2 роки денна, та 2,5 роки заочна форма 
навчання), магістр (1,5 року навчання денна і заочна 
форма).

Кафедра здійснює активну виховну громадську 
роботу. Студенти можуть реалізувати свій творчий 
потенціал у колективах художньої самодіяльності, 
команді клубу веселих та кмітливих та спортивних 
секціях.

ОСНОВНІ СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
• Фінанси
• Страхування
• Гроші та кредит
• Банківська система
• Фінанси підприємств
• Податкова система
• Фінансовий аналіз
• Звітність підприємства
• Бюджетна система

ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
Випускники спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» отримують фундаменталь-
ну економічну та фінансову освіту, що надає широкі 
можливості для працевлаштування у фінансово-еко-
номічних підрозділах компаній різних галузей та 
форм власності, у банках, страхових, інвестиційних, 
брокерських, консалтингових та аудиторських ком-
паніях, а також у фінансових підрозділах органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування.

Навчання на спеціальності «Фінанси, бан-
ківська справа та страхування» забезпечує по-
вне засвоєння студентами теоретичних і мето-
дологічних основ, а також практичних знань  
у галузі фінансів, кредиту, фінансового аналізу та фі-
нансового менеджменту.

З метою підвищення якості підготовки фахівців 
професорсько-викладацький склад кафедри прово-
дить цілеспрямовану навчально-методичну роботу. 
Використовуються інноваційні форми навчання із за-
стосуванням інформаційних технологій, структурно-
логічних схем, практикуються заняття з моделюван-
ням виробничих проблемних ситуацій.

Систематично оновлюються лекційні курси, здій-
снюється постійне збагачення їх новим матеріалом.

Студенти спеціальності «Фінанси, банківська спра-
ва та страхування» під керівництвом викладачів го-
туються до участі в олім піадах, науково-практичних 
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ПАМ’ЯТКА АБІТУРІЄНТУ
ПРИЙОМ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ від вступ-

ників на ОКР Бакалавр денної форми навчання з 
11 липня по 27 липня 2016 року, для випускників ко-
леджів – до 20 липня 2016 року.

ДО ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ВСТУПНИК 
БЕЗ ПІЛЬГ ТА ДОДАТКОВИХ БАЛІВ ПОДАЄ:

• заяву в електронній формі;
ІНШІ ВСТУПНИКИ ПОДАЮТЬ:
• заяву на бланку університету;
• копію документа, що посвідчує особу та грома-

дянство (паспорт 1-ша, 2-га та 11-та сторінки);
• копію документа державного зразка про раніше 

здобутий освітній рівень, на основі якого здій-
снюється вступ, та копію додатка до нього;

• копію сертифіката зовнішнього незалежного 
оцінювання;

• чотири фотокартки 3х4 см.
Під час подання заяви в паперовій формі вступник 

пред’являє особисто оригінали документів та військо-
вий квиток або посвідчення про приписку.

ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГО-
ВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ – не пізніше  
1200 01 серпня 2016 року.

ТЕРМІН ВИБОРУ МІСЦЯ НАВЧАН-
НЯ ТА ПОДАЧІ ОРИГІНАЛІВ ДОКУМЕН-
ТІВ вступниками, які отримали рекомендації 
на місця державного замовлення, закінчується  
0 1800 05 серпня 2016 року; за кошти фізичних та юри-
дичних осіб – 0 1800 10 серпня 2016 року.

ТЕРМІНИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
• за державним замовленням – не пізніше  

1200 06 серпня 2016 року;
• за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізні-

ше 12 серпня 2016 року.
ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА
Хлопці та дівчата можуть паралельно навчатися  

на кафедрі військової підготовки та отримати  офіцер-
ське звання, що дає можливість працевлаштування  
в податкову поліцію, ОБЕП та еконо мічні відділи СБУ.
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КОНТАКТИ

АДРЕСА УНІВЕРСИТЕТУ:
вул. Лазаряна, 2, м. Дніпропетровськ, Украї-

на, 49010. Сайт: diit.edu.ua

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ:
Приймальна комісія, вул. Лазаряна, 2, м. Дніпро-

петровськ, 49010, Україна. Приймальна комісія роз-
ташована в к. 261 Нового навчального корпусу. Їхати 
в напрямку проспекту Гагаріна тролейбусами А, Б, 9, 
трамваями 1, 5, маршрутними таксі 101, 126, 80, 88 та 
іншими.

Телефони:   (056) 776-61-30
    (056) 793-19-15
Залізн. тел.:   3-19-15
Сайт:   pk.diit.edu.ua
E-mail:    pk@pk.diit.edu.ua

КАФЕДРА

«ФІНАНСИ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА»:
кімната 253
Телефони:   (056) 372-31-81
   (056) 373-15-74
E-mail:    fbdiit@yandex.ru 

ФІНАНСИ, 
БАНКІВСЬКА СПРАВА 
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Спільнота: «Кафедра фінансів 
та економічної безпеки»


