
Нинішнє місце роботи:  керуючий партнер Національної антикризової групи. 
Серед клієнтів — відомі політики, власники бізнесу, топ-менеджери компаній 
великого та середнього бізнесу. 

«Унiверситет дав звичку постiйно вдосконалювати себе, що є великою 
перевагою у мiнливому свiтi. З першого курсу ми були інтегровані у глобальне 
сучасне суспільство (програми, обміни, стажування), що дозволяє cтворити 
необхідні для кар’єри зв’язки ще в університеті. А ділова англійська мова – 
це квиток у світ можливостей, яких у інших немає».

Тарас Загородній, випуск 2001 року.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 
072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ: 
«Фінанси і кредит з поглибленим 

вивченням іноземної мови» 
«Фінансовий менеджмент»

«Фінансовий менеджмент у сфері 
охорони здоров'я та фармації»

ЧОРНОМОРСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

імені Петра Могили

www.chm
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«Економічний факультет ЧНУ — це чудовий стартовий майданчик для наполе-
гливих та цілеспрямованих. В оточенні людей, які здатні надихати та з безліччю 
можливостей навколо, єдине, що знадобиться Вам для досягнення успіху  —  
це бажання!»

Володимир Славінський, випуск 2013 року. 

Нинішнє місце роботи: ТОВ СП «НІБУЛОН», заступник генерального 

директора з торгівлі.

«Навчання у ЧНУ (тоді – Миколаївській філії НаУКМА) дало мені хороші базові 
знання з математики, статистики та засад макро- та мікроекономіки. Але перш за 
все, ліберальний підхід до навчання у ЧНУ заохочує студентів та професорів 
вільно обмінюватися думками, бути більш відкритими до світу за межами 
університету, брати участь у конференціях та програмах обміну».   
Нинішнє місце роботи: старший спеціаліст з питань державних фінансів, 
Світовий банк, Вашингтон, США.

Олексій Балабушко, випуск 2001 року.

КОНТАКТИ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ:

+38 (0512) 76-55-97 * kafedrafinansivchnu@gmail.com

www.chmnu.edu.ua/kafedra-finansiv-obliku-ta-auditu

Вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Миколаївська обл., 54003

10-й корпус, кімната №10-326

КОНКУРСНІ ПРЕДМЕТИ ЗНО:

Відповідно до Умов прийому у рік вступу.

Олеся Братусь, випуск 2008 року.

«Передусім, хочу висловити подяку викладачам ЧНУ ім. П. Могили за уважне 
відношення до студентів, вони мають щире бажання навчати і віддавати свої 
знання, подаючи їх дуже легко, доступно та цікаво. Можу з впевненістю сказати, 
що я отримала знання саме в тому обсязі, в якому вони необхідні для роботи та 
реалізації».

Нинішнє місце роботи: директор МФ ТОВ «МФМ Плюс» та заступник директора 
Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області. 



КОРИСТЬ 
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО

Програма формує навички 
для роботи на підприємствах, 
банках, страхових компаніях,

державних фінансових установах, 
або створення власного бізнесу

КОМФОРТНІ УМОВИ

12 сучасних будівель, 
швидкісний інтернет, стадіон, 

водна станція, картинна галерея, 
культурно-мистецький центр,

студентський коворкінг.

БУРХЛИВЕ 
СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Спортивні секції, туризм, 
літні школи, творчі колективи,

тематичні вечірки, квести, 
власна газета, телебачення

та інше.

ВИКЛАДАЧІ

Креативні, досвідчені викладачі 
та практики з України та інших країн.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Гарантована практика з можливістю 
стажування на великих підприємствах, 
фінансових установах. 
Укладено понад 400 угод 
про стажування з підприємствами 
України та інших країн.

ІНОЗЕМНІ МОВИ

Різні групи, в залежності від рівня 
початкових знань, з українськими та 
американськими викладачами.
Можливість вивчати другу 
іноземну мову за власним вибором. 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Університет має понад 70 іноземних 
університетів-партнерів,
що надає можливість подорожувати 
за кордон під час навчання. 

Та безліч інших можливостей, 

які зроблять ваше студентське життя яскравим та незабутнім!

ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА

Існує можливість продовження навчання на магістерських програмах в ЧНУ 
та за кордоном. Працевлаштування  за допомогою університетського Центру.
Навчальна програма та позааудиторна діяльність, направлені на поєднання 
теорії та практики, адаптовані до сучасних вимог. 
 

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

«ФІНАНСИ І КРЕДИТ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ»,

«ФІНАНС »ОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 Німеччина), Університеті Ка`Фоскарі (м.Венеція, Італія), університеті Кадіс 

 (м. Кадіс, Іспанія), університеті Норд (м. Буде, Норвегія), Академія туризму 

 Анталії (м. Анталія, Туреччина); 

Націлені на формування поглибленого розуміння фінансових відносин 

у сучасному суспільстві та засвоєнні практичних навичок фінансового 

управління. Особливістю освітньої програми є можливість вивчення фахових 

дисциплін англійською мовою, що значно розширює перспективи 

подальшого професійного та кар’єрного росту.

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ:

• економіст з фінансової роботи підприємств різних галузей економіки 

  та форм власності;

• начальник фінансового відділу;

• відповідальний працівник банку, іншої установи фінансово-кредитної

  сфери (страхова компанія, інвестиційний фонд, тощо);

• професіонал у сфері біржової діяльності, торгівлі цінними паперами;

• професіонал з корпоративного управління, з управління активами;

• консультант з фінансово-економічних питань;

• фінансовий менеджер, фінансовий директор.

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ:

• семестрове навчання в університеті Саарланда (м. Саарбрюккен, 

• профільне короткострокове сертифіковане стажування англійською мовою 

• програми бізнес-практики в університетах Норвегії. 

 міжнародному університеті Річмонд (м. Лондон, Велика Британія); 

• програми подвійного диплому з університетами Польщі

 у Карловому університеті (м. Прага, Чехія), Віденському економічному 

 університеті (м. Відень, Австрія), Поморській Академії (м. Слупськ, Польща), 

 молодіжних літніх таборах США.

 програма Camp America надає можливість чотиримісячного стажування у 

ОСВIТНI ПРОГРАМИ З ФIНАНСIВ 

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ
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