
Спеціальність 072  «ФІНАНСИ , БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА 

СТРАХУВАННЯ» 

 

Перевагою фінансового спрямування фахової діяльності є 

універсальність щодо галузей та сфер майбутньої діяльності. В ідеалі, 

кожен фінансист, що працює на рівні підприємства, прагне стати фінансовим 

директором. Згідно з міжнародним визначенням, фінансовий директор – CFO 

(Сhief Finansial Officer) – це фахівець, який відповідає за здійснення 

фінансових планів і облікових процедур компанії.  Він керує фінансовим 

департаментом, який входить в структуру компанії і контролює такі напрями 

діяльності компанії як: управління активами, планування і виконання 

бюджету, аудит, податкове планування, бухгалтерська і управлінська 

звітність, управління нерухомістю,  страхування. 

Унікальність бакалаврської програми, за якою здійснюється 

підготовка студентів в ТНУ ім..В.І.Вернадського полягає у навчанні за 

спеціально розробленою схемою у тісній співпраці з муніципальними та 

державними органами управління, внаслідок якої університет , разом з 

правом присвоєння кваліфікації бакалавр з фінансів, банківської справи та 

страхування . Надане право одночасного присвоєння  випускниками 

кваліфікації з функціональної спеціалізації «Державне управління та 

місцеве самоврядування»,що надає нашим випускникам істотні переваги 

перед випускниками інших ВУЗів в Україні. 

Завдяки успішній інтеграції університету у європейську освітню 

галузь студенти мають можливість паралельно з освітою за основною 

обраною спеціальністю навчатися у  Варшавській вищій школі 

менеджменту (на базі Україно-польського інституту, що є структурним 

підрозділом  університету ) за спеціальністю «Управління» та здобути 

там диплом бакалавра після 3 років навчання (перші 2 роки заочно, 

третій рік - очно) та диплом магістра (2 роки навчання).   

Обов’язковим елементом підготовки сучасного фахівця стає 



опановування ним іноземної мови на високому рівні. Перша іноземна мова 

вивчається обов’язково, друга – за бажанням студента. Третьою може стати 

польська чи італійська, що вивчаються з носіями мови та закріплюються 

протягом літнього стажування у Польщі чи Італії.  

 

 

 

Випускники напряму підготовки та спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» можуть працювати: 

 фахівцями з економічної, організаційно-управлінської, 

аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи у сфері державних 

та муніципальних фінансів; 

 в банківських установах, на рівні підприємств і об’єднань 

різних галузей економіки, страхових компаніях, інвестиційних фондах і 

брокерських конторах, фінансових службах адміністрацій; 

 в науково-дослідних установах; 

 керівниками функціональних підрозділів. 

У випускника напряму «Фінанси , банківська справа та страхування» 

є досить широкий вибір сфери реалізації, а отже, великі шанси обрати саме 

ту роботу, яка буде йому до душі.  

 

Роль фахівця-фінансиста в сучасних умовах – це: 

 аналіз та управління фінансовими ризиками; 

 забезпечення необхідного рівня фінансової стійкості, 

платоспроможності господарюючих суб’єктів; 

 подання комплексного аналізу вищій ланці керівників; 

 виконання розрахунків, беручи до уваги зміни в економіці 

та інші фактори, і надання фінансових консультацій; 

 своєчасно проводити попереджувальні заходи щодо 

можливого банкрутства підприємства. 



Фінансисти залучені до роботи в індустрії фінансового 

обслуговування особливо в таких сферах: 

 аналіз інвестиційної привабливості різноманітних 

фінансових проектів; 

 поради щодо формування страхових грошових резервів, які 

є невід’ємною частиною будь-якої підприємницької діяльності, 

пов’язаної з ризиком; 

 аналіз програм страхування та перестрахування рухомого і 

нерухомого майна; 

 довірче управління різними формами капіталу; 

 управління інвестиційними системами в банках; 

 бізнес прогнозування; 

 оцінка вартості підприємств й організацій та надання порад 

щодо придбання та злиття господарських одиниць.  

 

 

 

 

Зі студентами працюють висококваліфіковані і досвідчені 

спеціалісти: доктори і кандидати наук. 

Навчальний процес проводиться за програмами, які відповідають 

сучасним світовим стандартам, за новітніми методиками. 

Завдяки існуючим інтеграційним зв’язкам студенти забезпечуються 

базами практики у економічних відділах державних та муніципальних 

органів влади, бюджетних та позабюджетних фондах, на провідних 

підприємствах з передовими організаційно-технологічними процесами 

різних організаційно-правових форм. 

До послуг студентів спеціалізована бібліотека, сформована за 

рахунок широкого кола вітчизняних та зарубіжних довідників, підручників, 

посібників, наукових фахових періодичних видань. 


