
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма: Фінанси і кредит 

 

Підготовку фахівців даної спеціальності забезпечує кафедра фінансів  

Метою навчання студентів за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» є 
підготовка фахівців для галузі фінансового посередництва, страхування, банківської сфери, 

управління та нагляд у сфері оподаткування, організації діяльності фінансових служб підприємств 
та установ різних форм власності і господарювання, фінансового лізингу, управління фінансовими 
ринками, операцій з нерухомим майном, державного управління. 

Спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування» надає комплекс знань у галузі 
державних і муніципальних фінансів, банківської і страхової справи, грошового обігу, 

фінансового менеджменту, ринку цінних паперів, податків і оподаткування, оцінки вартості 
бізнесу. Спеціальність передбачає також вивчення: процесів формування і виконання бюджетів 
різних рівнів; функціонування позабюджетних фондів; порядку планування, обліку і звітності на 

підприємствах, в організаціях, установах; особливостей організації фінансів підприємств різних 
організаційно-правових форм; методів управління грошовими потоками підприємств; фінансової 

та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів; банківської і страхової справи. 
Пакети прикладних програм, які використовуються під час навчання: MS Office (Word, 

Excel, Access, Power Point); сучасні версії професійного програмного забезпечення 1С: 

Підприємство; БЕСТ-ЗВІТ+; MeDOC; «Галактика»; системи комп’ютерного тестування 
(OpenTest) створені на платформі Moodle. 

Основні дисципліни фахової підготовки: 
 Бюджетний менеджмент  

 Державний фінансовий контроль 

 Забезпечення фінансовими ресурсами суб’єктів 

малого бізнесу  

 Застосування ППП з фінансів  

 Інвестиційний аналіз  

 Кредитування і контроль  

 Методологія наукових досліджень у фінансах  

 Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні 

операції 

 Міжнародні фінанси  

 Місцеві фінанси  

 Оподаткування суб'єктів господарювання  

 

 Податковий менеджмент  

 Ринок фінансових послуг  

 Соціальне страхування  

 Страховий менеджмент  

 Управління фінансовою санацією  

 Фінанси страхових організацій  

 Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва  

 Фінансова санація та банкрутство підприємств  

 Фінансовий аналіз  

 Фінансовий аудит  

 Фінансовий контролінг  

 Фінансовий менеджмент  

 Центральний банк і грошово-кредитна політика  

Випускники можуть обіймати посади: 

 заступника директора (керівника) з фінансів; 
 начальника фінансового відділу; 
 економіста-фінансиста підприємства будь-якої галузі, економіки, банківської установи, 

страхової компанії; 
 фахівця фіскальної служби; керівника малого підприємства; 

 експерта з оцінки рухомого і нерухомого майна; 
 фахівця інвестиційних та недержавних пенсійних фондів; 
 викладача вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. 
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