
СУМСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ  

Освіта за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та 
страхування» надає знання та формує  

навички  (soft and hard skills), необхідні для роботи у 
сферах: 

 державних і муніципальних фінансів; 
 банківської і страхової справи, грошового обігу; 
 фінансового менеджменту, фінансових ринків, у т.ч. 
міжнародних; 
 оцінки вартості бізнесу, аудиту; 
 фінансового посередництва (інвестиційних компаній, 
пенсійних фондів, довірчих товариств, кредитних спілок, 
лізингових компаній, факторингу, ломбардів, операцій з нерухомим 
майном, фінансування будівництва житла); 
 валютних операцій, біржової діяльності; 
 фінансів підприємств, корпоративної власності; 
 організаційно-управлінській, науково-дослідній та освітній.   

 
Для конкурсного відбору осіб, які на основі молодшого 

спеціаліста вступатимуть на перший курс скороченого терміну 
навчання для здобуття ступеня бакалавра, зараховуватимуться 
бали сертифікатів ЗНО з двох конкурсних предметів. 

Бюджетне фінансування 
1. українська мова і література 
2. математика 

Комерційне навчання: 
1. українська мова і література 
2. історія України 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня вищої 
освіти бакалавр вступатимуть на перший курс навчання для 
здобуття ступеня магістр, зараховуватимуться бали сертифікатів 
ЗНО з іноземної мови (бюджетне фінансування). 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня вищої 
освіти спеціаліст (магістр – за іншою спеціальністю) 
вступатимуть на перший курс навчання для здобуття ступеня 
магістр, зараховуватимуться результати вступних випробувань з 
іноземної мови та фахових дисциплін. 

 

ФАКУЛЬТЕТ 
ЕКОНОМІКИ І 
МЕНЕДЖМЕНТУ 

Чому варто нас обирати: 
 сучасний навчальний заклад європейського типу, 

побудований за принципом академічного містечка; 
 сучасні інтерактивні методи навчання із застосуванням 

власних мобільних пристроїв; 
 залучення до викладання лекторів-практиків; 
 можливість навчання в англомовних групах; 
 широкі можливості студентам для участі у 

Всеукраїнських та Міжнародних наукових проєктах; 
 разом з українською є можливість отримати освіту 

MBA «Master of Business Administration» (Німеччина)». 
 проходження виробничої практики у понад 25 країнах 

світу, що надає можливість накопичити стартовий капітал 
для відкриття власної справи; 
 проходження виробничої практики у провідних 
підприємствах, компаніях, та фінансових установах України 
з можливістю подальшого працевлаштування і отриманням 
першого робочого місця випускниками. 
 комфортні умови проживання в гуртожитках; 
 їдальня та сучасне міжнародне кафе з вишуканою 
кухнею та доступними цінами; 
 наявність молодіжного розважального центру, 
стадіону, спортивних майданчиків,  

 
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 

вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 40021, Україна 
корпус інституту економіки та менеджменту, 

+38(0542) 70-11-70; 70-11-78 

eimf@snau.edu.ua 
https://eim.snau.edu.ua/ 

Декан факультету економіки і менеджменту: 
Строченко Наталія Іванівна +38(095)161-77-95 
Заступник декана з профорієнтації: 
Шалигіна Ірина Валеріївна +38(050)619-90-67 
Shalyginairyna@gmail.com 
Завідувач кафедри Фінансів, банківської справи та 
страхування 
Геєнко Михайло Миколайович +38(066)648-56-33 
geenkomihail@ukr.net / mykhaylo.heyenko@snau.edu.ua 
 
Адреси сторінок кафедри у соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/financeSNAU  
https://t.me/finance_snau 
https://www.instagram.com/p/Be03xkpBwz6/ 
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запрошує на навчання 
за спеціальністю 

 
072 «ФІНАНСИ, 

БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 
СТРАХУВАННЯ» 

СТУПЕНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: 
 
 
 МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР (коледжі СНАУ) 

 БАКАЛАВР 
 МАГІСТР 
 ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

 

 
https://snau.edu.ua/ 

 


