
Магістерська програма «Фінанси, банківська справа і страхування» 
Спеціальність    код  «072» 

 
Кваліфікація, що присвоюється  

Бакалавр за спеціальністю “Фінанси, банківська справа і страхування” 
 
Рівень кваліфікації 

Бакалавр 
 

Спеціальні вимоги до зарахування  
Немає. Загальні вимоги для ЧНУ 
Зарахування абітурієнтів студентами бакалаврської програми відбувається на підставі 

результатів ЗНО. 
 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 
Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) володіння фундаментальними фаховими та гуманітарними і соціально-
економічними знаннями на рівні програм середньої школи; 

2) володіння комп’ютерними програмами Word та Excell. 

 
Профіль програми 

Чотирирічна бакалаврська програма з фінансів, банківської справи і страхування 
зосереджена на проблемах теорії і практики у сферах фінансового менеджменту, страхової 
справи та банківської діяльності, націлена на формування поглибленого розуміння 

економічних відносин у сучасному суспільстві. 
Програмою передбачено  

- теоретичне навчання (240 кредит ЕКТС) по дисциплінам у формі аудиторних занять 
(лекційні, семінарські, лабораторні і практичні заняття) і самостійної роботи. Обсяг 
теоретичного навчання, що забезпечує базову кваліфікацію зі спеціальності складає 175 

кредит ЕКТС. Блок навчальних дисциплін поглибленої підготовки зі спеціальності 
складає 66 кредитів ЕКТС; 

- виконання 2 курсових робіт за спеціалізацією (2 кредити ЕКТС); 
- проходження 1 навчальної практики з базової кваліфікації (3 кредити ЕКТС) та 2 – за 
спеціалізацією (3 кредити ЕКТС); 

Бакалавр з фінансів, банківської справи і страхування може працювати на підприємствах, 
в фінансових установах, включаючи державні фінансові органи, у сфері державного 

управління, в організаціях банківської системи і у сфері страхування, в науково-
дослідницьких установах. 
 

Ключові результати навчання 
1) сучасні уявлення про принципи фінансово-економічних відносин і механізмів 

соціально-економічного розвитку, про механізми взаємодії економічних агентів, 
включаючи домогосподарства, фірми та державу в цілому; 



2) базові уявлення про основні теоретичні концепції політичної економії, мікро і 
макроекономіки; про закономірності функціонування ринку й економічних 

суб’єктів господарювання; 
3) базові знання з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних 

технологій, в обсязі, необхідному для освоєння  загально-професійних фінансових 
дисциплін та використання їх методів в обраній професії; 

4) базові уявлення про правові основи організації фінансово-економічних відносин в 

країні; 
5) базові уявлення про основи кредитно-банківської та страхової діяльності;  

6) поглибленні знання з основ фінансового управління у сферах бізнесу.  
 

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області 

1) здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з 
фундаментальних дисциплін у процесах пізнання економічної реальності; 

2) здатність застосовувати фундаментальні знання до розв’язання кількісних та 
якісних задач з аналізу фінансових відносин та процесів; 

3) знатність до узагальнення фактів та формування обґрунтованих суджень у сфері 

професійної діяльності. 
3. Практичні навички з предметної області 

1) організація фінансової роботи на підприємствах, в організаціях кредитно-
банківської сфери та страхування; 

2) фінансовий облік і контроль; складання фінансової звітності; аналіз показників 

діяльності та фінансового стану підприємств та організацій; 
3) організація фінансування поточної діяльності, планування податків, контроль за 

використанням грошових коштів, планування та проведення ревізій; контроль за 
додержанням правил надання фінансових послуг, проведення фінансового аудиту;  

4) складання та аналіз фінансової і бухгалтерської звітності, організації та планування 

фінансово-господарської діяльності підприємств; 
5) визначення доходів, витрат і фінансових результатів діяльності, оцінювання 

ефективності використання ресурсів підприємств;  
6) оцінювання ефективності нововведень та розробки бізнес-планів інвестиційних 

проектів; 

7) здійснення страхової та банківської діяльності, формування, виконання бюджетів 
та здійснення контролю за використанням бюджетних коштів; трастових операцій, 

операцій з іпотекою та лізингових операцій; 
8) провадження попереджувальних заходів щодо можливого банкрутства 

підприємства; провадження санації фінансів підприємств; організація фінансових 

відносин за загрози банкрутства.. 
 

4. Загальні уміння та навички 
1) здатність критично оцінювати та прогнозувати соціальні, політичні, економічні, 

культурні, правові та інші події і явища на підставі відповідного обсягу знань; 

2) здатність відображати дійсність способом тлумачення, коментування, інтерпретації 
фактів; 

3) здатність критично мислити; 
4) здатність до рефлексивного, дивергентного та креативного мислення. 



 
Доступ до подальшого навчання 

Бакалавр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» може продовжити 
навчання в університеті на наступному циклі вищої освіти (рівень – магістр (галузь знань 

07 Управління та адміністрування, спеціальність 072 Фінанси, банківська справа і 
страхування; галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 051 
Економіка), а також, за іншими спеціальностями вказаних галузей знань.  

 
Навчальна та виробнича практика 

Передбачено проходження навчальної практики з базової кваліфікації та практики за 

спеціалізацією; передкваліфікаційної практики з фінансового управління на 

підприємствах (СП НИБУЛОН, ВАТ Ера, ЗАТ Лакталіс Україна, ЗАТ Експо Миколаїв 

тощо), у банках (ПРИВАТ Банк,  Державний експортно-імпортний банк України, 

Ощадбанк, ПУМБ і т.п.), в страхових компаніях (Інго Україна, Брокбізнес, Провідна, Аска 

і т.ін.), в державних установах (Управління ОДА та міськвиконкому, Державному 

Казначействі, Управлінні Пенсійного фонду тощо).  

 

Перспективи працевлаштування 

Випускники бакалаврської програми  мають реальні можливості працевлаштування на 

підприємствах, у банках, в страхових компаніях та державних органах управління на 
первинних посадах з виконання професійних функцій за одним або кількома з видів 

економічної діяльності: фінансове посередництво, страхування, допоміжна діяльність у 
сфері фінансів, діяльність у сфері бухгалтерського обліку, комерційної діяльності та 
управління; допоміжна діяльність у сфері державного управління та нагляд у сфері 

оподаткування; управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських районів, сіл та 
селищ. Основна професійна кваліфікація згідно програми підготовки: фахівець в галузі 

фінансів і торгівлі: дилер, брокер, страховий агент, бухгалтер, касир, ревізор, кредитний 
інспектор, податковий інспектор, державний інспектор. 
 

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки 
Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань» передбачає таку шкалу оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, %  
Відмінно / Excellent  90-100%  
Добре / Good  75-89%  

Задовільно / Satisfactory  60-74%  
Незадовільно / Fail  0-59%  

Зараховано / Passed  60-100%  
Не зараховано / Fail  0-59%  
Оцінки «Відмінно», «Добре», «Задовільно» виставляються: за підсумками екзаменів; за 

результатами виконання курсових і дипломних робіт (проектів); за результатами роботи 
на практиках. Оцінка «зараховано» виставляється за підсумками  виконання 

індивідуальних завдань, лабораторних робіт, практичних  та семінарських занять.  
Шкала ЄКТС відображає відносну успішність студента у складі потоку/курсу: A - 10% 
найбільш успішних студентів; B – наступні 25%; C - наступні 30%; D - наступні 25%; E - 

наступні 10%) 



 
Вимоги до випуску 

Завершена навчальна програма обсягом 320 кредитів, успішно складені Державні іспити.. 
 

Форма навчання 
Денна 
 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

Перелік дисциплін: 

1. Глобальна економіка 
2. Українська мова (за професійним спрямуванням)  
3. Історія України  

4. Історія української культури 
5. Іноземна мова (англійська) 

6. Філософія 
7. Політична економія 
8. Мікроекономіка 

9. Макроекономіка 
10. Історія економіки та економічної думки 

11. Математика для економістів: вища математика, теорія ймовірностей та 
математична статистика 

12. Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі,  

економетрика 
13. Інформатика 

14. Економіка підприємства 
15. Менеджмент 
16. Маркетинг 

17. Гроші та кредит 
18. Фінанси 

19. Бухгалтерський облік (загальна теорія) 
20. Економіка праці і соціально-трудові відносини 
21. Міжнародна економіка 

22. Статистика 
23. Соціологія 

24. Регіональна економіка 
25. Безпека життєдіяльності (безпека життєдіяльності, основи охорони праці) 
26. Банківська система 

27. Бюджетна система 
28. Податкова система 

29. Страхування 
30. Фінанси підприємств 
31. Фінансовий ринок 

32. Інвестування 
33. Основи екології 

34. Системи технологій промисловості 
35. Логістика 



36. Ділова іноземна мова 
37. Політологія 

38. Корпоративна соціальна відповідальність 
39. Логіка 

40. Господарське та цивільне законодавство 
41. Психологія 
42. Педагогіка 

43. Правознавство 
44. Релігієзнавство 

45. Етика і естетика 
46. 1С: Підприємство 
47. Аудит 

48. Проектне фінансування 
49. Фінансовий аналіз 

50. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва 
51. Соціальне страхування 
52. Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання 

53. Бізнес-планування 
54. Інституційна економіка 

55. Іноземна мова-2 
 
 


