
Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 
Освітня програма: «Фінанси, банківська справа та страхування» 
 

Форма навчання: денна, заочна. 
Термін навчання: 3 р. 10 міс. 
Спрямування: Програма спрямована на адаптацію та 
впровадження в професійну діяльність аналітичних, 
комунікативних та організаторських знань і навичок 
вирішення завдань, які повинні об’єктивно оцінювати 
економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти 
сутність і тенденції розвитку фінансових відносин на усіх 

рівнях фінансової системи, розробляти стратегію і вирішувати питання розвитку 
суб’єктів страхового та фінансового ринку в цілому. 
 

Випускник може займати такі посади: 
– фінансовий директор; 
– фінансовий аналітик; 
– державний службовець в 

фіскальній службі; 
– державний службовець в 

казначейській службі; 
– банківський працівник; 
– фахівець в органах державної влади 

та місцевого самоврядування; 

– брокер (посередник) з цінних 
паперів; 

– аналітик з інвестицій, кредитів та 
цінних паперів;  

– начальник фінансового управління; 
– фінансовий посередник; 
– менеджер з фінансової роботи; 
– інші посади. 

 
Перелік професійно-орієнтованих дисциплін: 

 Фінанси 
 Гроші та кредит 
 Статистика 
 Бюджетна система 
 Банківська система 
 Страхування 
 Бухгалтерський облік 
 Економіка і фінанси 

підприємства 
 Фінансові та кредитні системи 

зарубіжних раїн 
 Податкова система 
 Фінансовий ринок 
 Банківські операції 

 Депозитарна діяльність 
 Актуарні розрахунки 
 Державні та муніципальні 

фінанси 
 Митні платежі 
 Фінанси страхових організацій 
 Бухгалтерський облік у 

фінансових установах 
 Казначейська система 

обслуговування бюджетів 
 Інвестування 
 Соціальне страхування 
 Фінансова безпека держави 

 
Бази практики: Національний банк України, Міністерство фінансів 

України, Департамент фінансів Вінницької обласної державної адміністрації, 
Головне управління Державної казначейської служби України у Вінницькій 
області, Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області, 
комерційні банки, страхові компанії, підприємства усіх форм власності, інші 
фінансові та кредитні установи 

 



Спеціальність: 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 
Освітня програма: «Фінансовий менеджмент» 
 

Форма навчання: денна. 
Термін навчання: 3 р. 10 міс. 
Спрямування: Програма спрямована на формування у 
майбутніх фахівців сучасного управлінського мислення та 
системи спеціальних знань у галузі фінансів, банківської 
справи та страхування, розуміння концептуальних основ 
фінансового управління організаціями, установами 
підприємствами різних галузей діяльності та організаційно-

правових форм, набуття умінь щодо управління фінансовими ризиками та 
застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, 
прибутком, інвестиціями, активами, та реалізації обґрунтованих управлінських 
рішень. 
 

Випускник може займати такі посади: 
– фінансовий директор; 
– економіста з фінансової роботи; 
– фінансовий аналітик;  
– фахівець фінансових служб, 

організацій та підприємства різних 
форм власності; 

– фахівець в фінансових органах 
державного управління та 
місцевого самоврядування; 

– аналітик з питань фінансово-
економічної безпеки; 

– менеджер у фінансовій діяльності; 
– менеджер у сфері грошового 

посередництва; 
– менеджер у сфері фінансового 

лізингу; 
– менеджер у сфері надання кредитів; 
– менеджер у страховій діяльності; 
– менеджер у сфері пенсійного 

страхування; 
– інші посади. 
 

 
Перелік професійно-орієнтованих дисциплін:

 Фінанси 
 Гроші та кредит 
 Статистика 
 Страхування 
 Бюджетна система 
 Банківська система 
 Фінансування бізнесу 
 Інвестування 
 Бухгалтерський облік 
 Фінанси підприємства 
 Податкова система 

 

 Фінансовий ринок 
 Менеджмент 
 Бухгалтерський облік за видами 

економічної діяльності 
 Казначейська система 

обслуговування бюджетів 
 Фінансовий менеджмент 
 Фінансова безпека держави 
 Управління фінансовими 

ризиками 
 Проектне фінансування 

 
 

Бази практики: Департамент фінансів Вінницької обласної державної 
адміністрації; Головне управління Державної казначейської служби України у 
Вінницькій області; Головне управління Державної фіскальної служби у 
Вінницькій області; комерційні банки; страхові та консалтингові компанії; 
підприємства усіх форм власності; інші фінансові та кредитні установи. 


