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

 
Кваліфікація, що присвоюється  

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

Магістр 
 

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

результатів вступних випробувань. 
 

Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, 

неформального, неофіційного)  
Немає. 

 
Вимоги і положення до кваліфікації: 

1) володіння теоретичними знаннями та практичними навичками з управління 
фінансами підприємств, суб’єктів господарювання, банків, страхових компаній; 
управління механізмом функціонування інших фінансових посередників  

2)  володіння знаннями з методології збору та обробки (аналізу) кількісної та якісної 
фінансово-економічної інформації, розробки відповідних фінансових рішень, 

рекомендацій з подолання виявлених проблем та недоліків функціонування 
економічних агентів  

3)  знання процедури формування та реалізації стратегії і тактики фінансової та 

інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; методів фінансового 
планування та прогнозування на підприємстві. 

4) володіння сучасним, у тому числі спеціалізованим, програмним забезпеченням  
 

Профіль програми 

Півторарічна магістерська програма із фінансів, банківської справи і страхування 
зосереджена на проблемах теорії, методології і методах досліджень у сферах фінансового 

менеджменту, страхової справи та банківської діяльності, націлена на формування 
поглибленого розуміння економічних відносин у сучасному суспільстві. 
Магістр із 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, а також викладати у вищій школі. 
 
Ключові результати навчання 

5) сучасні уявлення про теоретичні концепції та практику фінансово-економічних 
відносин і механізмів соціально-економічного розвитку суспільства,  

6) знання особливостей фінансів підприємств, кредитно-банківських установ та 
організацій страхової сфери; 



7) знання з фундаментальних природничих наук, математики та інформаційних 
технологій в обсязі, необхідному для проведення наукових досліджень, та 

використання їх результатів в процесі практичної діяльності; 
8) уявлення про правові основи організації фінансово-економічних відносин, достатні 

для належного виконання покладених функцій; 
9) знання методів проведення наукових досліджень та з методики викладання 

фінансово-економічних дисциплін;  

10) поглибленні знання з 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) здійснення фінансового обліку і контролю; складання фінансової звітності; аналіз 

показників діяльності та фінансового стану підприємств та організацій; 

3) розроблення стратегії і тактики фінансової та інвестиційної діяльності; 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) здійснення фінансових операцій, а саме: виконання трастових операцій, фінансових 

операцій з іпотекою, лізингових та факторингових операцій; 
5) викладання економічних дисциплін у навчальних закладах, застосовування 

сучасних прийомів та методів навчання; 
6) проведення науково-дослідної роботи у сфері фінансових відносин: використання 

методологічних прийомів наукових  досліджень; застосовування прикладних 

методик аналізу фінансових відносин; запровадження результатів проведених 
досліджень. 

 
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 

Магістр зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» може продовжити 
навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень – аспірант (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 переддипломної практики з фінансового управління (6 

кредитів ЕКТС) 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 

Магістр – це професіонал в галузі фінансів, банківської справи і страхування: викладач, 
науковий співробітник, аудитор, бухгалтер-експерт, ревізор, економіст, консультант з 

економічних питань, економічний радник, оглядач з економічних питань.  
Випускники магістерської програми мають реальні можливості працевлаштування на 
підприємствах, у банках, в страхових компаніях та державних органах управління на 

посадах з виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної 
діяльності: фінансове посередництво, страхування; діяльність у сфері бухгалтерського 

обліку, комерційної діяльності та управління; діяльність у сфері державного управління та 
нагляд у сфері оподаткування; управління на рівні районів, міст, внутрішніх міських 
районів, сіл та селищ; викладання економічних дисциплін  у вищих навчальних закладах І-

ІІ рівнів акредитації, проведення наукових досліджень.  
 

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 120 кредитів, успішно захищена магістерська 
робота. 



 
Форма навчання 

Денна 
 

Дисципліни, що викладаються в межах підготовки спеціальності 

Перелік дисциплін: 
1. Глобальна економіка 

2. Соціальна відповідальність 
3. Інноваційний розвиток підприємства 

4. Податковий менеджмент 
5. Фінансовий менеджмент 
6. Страховий менеджмент 

7. Ринок фінансових послуг 
8. Дослідження операцій 

9. Управління фінансовою санацією підприємства 
10. Управління фінансовими ризиками 
11. Фінансове посередництво 

12. Управлінський облік 
13. Стратегічне управління підприємством 

14. Банківська статистика 
15. Облік і звітність за міжнародними стандартами 
16. Оцінювання інвестицій 

17. Педагогіка вищої школи 
18. Методологія наукових досліджень 

19. Іноземна мова (професійна) 
20. Охорона праці в галузі 
21. Цивільний захист 

 


