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СумДУ 
Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування

Якісна банківська освіта сьогодні – 
успішна кар’єра та життя завтра! 

зроби перший крок 

зараз - приєднуйся!



ЦІКАВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Наші переваги

УСПІШНА КАР’ЄРА

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ПРАКТИКООРІЄНТОВАНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

• сфера діяльності для молодих 

• робота у банках,  страхових та інвестиційних компаніях, консалтингових та 

аудиторських компаніях, валютних та фондових біржах 

• швидке кар’єрне зростання 

• високий рівень оплати праці 

• стажування за кордоном: Чехія (Банківський  інститут висока школа, 

Міністерство фінансів, Банківська Асоціація); Німеччина (Університет 
прикладних наук Дойче Бундесбанк); Польща (Вища школа Банкова) 

• безкоштовне навчання в іноземних навчальних закладах в поєднанні з 
подорожами та підвищенням рівня іноземної мови (програма 

ERASMUS); 

• безкоштовна участь у міжнародних програмах кафедри за підтримки 

європейських партнерів та досвід міжнародного спілкування під час 

навчання 

• дисципліни загальноекономічного характеру (менеджмент, фінанси, статистика, 

мікро- та макроекономіка, право, бізнес-право та інтелектуальна власність, 

міжнародні фінанси, економіко-математичні моделі, маркетинг, політологія, 

соціологія та інші) 
• курси фахового спрямування починаючи з 1 року навчання (банківські операції, 
банківська система, облік та оподаткування в банку, банківські системи зарубіжних 

країн, банківське регулювання, інвестиційний банкінг, контроль в банку та інші) 
• практика безпосередньо в банках із зарахуванням до кадрового резерву, в тому 

числі он-лайн практика 

• стратегічні партнери-роботодавці: ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ПАТ КБ 

«Приватбанк»; ПАТ «УкрСиббанк», АТ «Ощадбанк»; ПАТ «Укргазбанк» 

• лекції, тренінги, майстер-класи від відомих банкірів, експертів та 

іноземних викладачів 

• навчання через власні мобільні пристрої; 
• додатково за бажанням поглиблене вивчення іноземної мови 

•викладання дисциплін іноземними мовами та мовні проекти (молодіжні 
дебати, мовні тести onDAF в рамках стипендіальної програми DAAD) 

• можливість отримання диплому за другою спеціальністю 

• можливість реалізації творчих та спортивних здібностей 

м. Суми, вул. Петропавлівська, 57

https://www.facebook.com/groups/finance.uabs/

  (0542) 61-90-48, (099) 384 78 15

y.shkolnyk@uabs.sumdu.edu.ua 


