
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ



Спеціальність: 072 Фінанси,
банківська справа та страхування

Додаткова спеціалізація:

1) Міжнародні фінанси

2) Фінансове посередництво

Кваліфікація: економіст 
з фінансової роботи, викладач 
Освітній рівень: магістр 

Форма навчання: денна
Термін навчання: 1 рік 4 місяці 

Вартість навчання (за 1 рік 4 місяці ): 23 800 грн.



Ключові дисципліни, що вивчаються:
✓Актуальні проблеми фінансів та 
економіки

✓Міжнародні стандарти фінансової 
звітності

✓Міжнародний фінансовий ринок

✓Інвестиційна стратегія та 
портфельний аналіз

✓Міжнародне підприємництво

✓Міжнародний фінансовий ринок

✓Фінансове посередництво

✓Оціночна діяльність

✓Злиття та поглинання компаній та 
ін.



Перелік фахових випробувань для осіб, які вступають на 
навчання для здобуття ступеня магістра

✓Фахове випробування 

✓Іноземна мова (Вступник, який підтвердив свій рівень 

знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL 
або International English Language Testing System або сертифікатом 
Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного 
рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови)

Примітка:.

✓Особи, що вступають до Університету для здобуття ступеня магістра на основі 
ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за 
іншою спеціальністю (напрямом підготовки), мають проходити додаткове 
вступне випробування. Це випробування оцінюється за шкалою 
«склав/несклав».



Вступні іспити:

! Перелік та графік проведення іспитів дивитися додатково. 

Строки прийому заяв та документів, вступних іспитів та зарахування на 
навчання на 5 курс – ступінь магістра: 

Прийом заяв та документів – починається 12 липня, закінчується о 18 год. 00 хв. 24 липня 
2017 року

Строки проведення фахових вступних випробувань – 25 – 31 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування на 

місця державного замовлення – не пізніше 01 серпня 2017 року

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів) рекомендованих 

на місця державного замовлення – не пізніше 05 серпня 2017 року

Терміни зарахування вступників на місця державного замовлення – не пізніше 07 серпня 
2017 року

Термін виконання вимог для зарахування (подання оригіналів документів) та зарахування 

на місця за кошти фізичних (юридичних) осіб – не пізніше 30 серпня 2017 року



Детальна інформація
за тел.:

(044) 428-34-07
(044) 461-02-52

E-mail:

kfe.fitu@kubg.edu.ua

та на сайті:

www.kubg.edu.ua


