
 
 
 
 
 
 
 
 

Чернівецького національного університету 
ім. Ю. Федьковича 

Cтворений на базі Буковинського державного фінансово-економічного університету. 
Навчання буде здійснюватись у корпусі №3 БДФЕУ на вул. Садова, 5. 

 Запрош уємо на навчання:  
 

 На базі 11 класів  
Спеціальність:  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,  спеціалізація: публічні,  корпоративні  фінанси  та  фінансове 

посередництво. 

Спеціальність: «Облік і оподаткування», спеціалізація: облік і оподаткування. 

Спеціальність: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація: підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 
 На базі диплому «молодший спеціаліст »:  
Спеціальність:  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,  спеціалізація: публічні,  корпоративні  фінанси  та  фінансове 

посередництво. 
Спеціальність: «Облік і оподаткування»,  спеціалізація: облік і оподаткування. 
Спеціальність: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація: підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

 На базі диплому «бакалавр» для от римання ступеня «магістр»:  
Спеціальність:  «Фінанси,  банківська  справа  та  страхування»,  спеціалізація: публічні,  корпоративні  фінанси  та  фінансове 

посередництво. 

Спеціальність: «Облік і оподаткування», спеціалізація: облік і оподаткування. 
Спеціальність: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація: підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 



Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів) 

ФАКУЛЬТЕТ ФІНАНСІВ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ОБЛІКУ 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

Спеціальності ОС бакалавра 
 
 

Спеціалізація (освітня програма) / 

може повторювати назву 

спеціальності / 

 
 

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів) 

 
Вага 

предметів 

сертифікату 

ЗНО 

Вага 

атестату 

про 

повну 

загальну 

освіту 

Мінімальна кількість 

балів для допуску до участі 

в конкурсі або для 

зарахування на навчання 

поза конкурсом 

 

 
Код 

 

 
Назва 

 

 
071 

 

 
Облік і оподаткування 

 

 
Облік і оподаткування 

1.Українська мова та 
література 

0,25 0,1 100 

2. Математика 0,4 0,1 100 

3. Географія або 
іноземна мова 

0,25 0,1 100 

 
 

072 

 

 
Фінанси, банківська справа та 

страхування 

 

 
Публічні, корпоративні, фінанси та 

фінансове посередництво 

1.Українська мова та 
література 

0,25 0,1 100 

2. Математика 0,4 0,1 100 

3. Географія або 
іноземна мова 

0,25 0,1 100 

 
076 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

1.Українська мова та 
література 

0,25 0,1 100 

2. Математика 0,4 0,1 100 

3. Географія або 
іноземна мова 

0,25 0,1 100 

 
Детальнішу інформацію про вступ на факультет фінансів, 

підприємництва та обліку 

 можна отримати тут:  

58000, м. Чернівці, вул. Садова, 5 (19 корпус ЧНУ) 
тел.: (037) 52-20-58, 

(050) 580-11-92, (097) 823-81-79 
E-mail: clg-fin@chnu.edu.ua 

Сайт: ffpo.chnu.edu.ua 
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