
 

 

Хмельницький університет управління та права  

імені Леоніда Юзькова   

Визнаний заклад на Поділлі – флагман управлінської, економічної та 

правової освіти і науки – запрошує на навчання за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування для здобуття освітнього 

ступеня Магістра 

 

кваліфікація – магістр фінансів, банківської справи та страхування 

 

Освітня програма  

«Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 

1. Конкурентні переваги: 

- освоєння практично орієнтованих методик навчання, інтенсивного 

тренінгу з прийняття управлінських рішень на основі ситуаційних завдань; 

- набуття переваг лідерства на ринку праці, перспектив кар’єрного 

зростання та ведення власного бізнесу; 

- оволодіння фінансовим інструментарієм та міжнародним практичним 

досвідом для прийняття управлінських рішень в умовах сучасного бізнес-

середовища; 

- забезпечення високого рівня особистісного розвитку та вдосконалення 

ділових якостей. 

2. Основні фахові дисципліни європейського рівня: фінансовий 

менеджмент, бюджетний менеджмент, банківський менеджмент, податковий 

менеджмент, страховий менеджмент, ринок фінансових послуг, управління 

фінансовими ризиками, міжнародні ділові комунікації. 

3. Посади, що можуть займати магістри: керівників фінансово-

інвестиційних підрозділів фірм, страхових компаній, банків; керівники 

управлінь та відділів в органах Міністерства фінансів України, Державної 

податкової служби України, Державної аудиторської служби України, 

Державної казначейської служби України, Пенсійного фонду України, а також 

в інших органах державного та муніципального управління; фінансових 

консультантів із питань розвитку бізнесу; фінансові директори фірм, страхових 

компаній і банків; фінансових аналітиків та фінансових експертів; 

інвестиційних та кредитних консультантів; фахівців із фінансово-економічної 

безпеки; посередників на фінансових ринках. 

4. Продовження освіти: випускники магістратури мають можливість 

навчатися за програмою третього освтіньо-наукового рівня та отримати ступень 

Доктора філософії у фінансах (PhD in finance). 

 



 

 

Формування системного бачення розвитку фінансової, банківської 

системи, системи страхування, а також стратегій їх розвитку, механізмів та 

інструментів для ефективної реалізації основних управлінських завдань – 

це  гарантований результат навчання на освітній програмі 

 «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 

за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа і страхування  

в ХУУПі імені Леоніда Юзькова 

 

Переваги університету: 

1) можливість навчатися за кошти обласного бюджету, 

ФІКСОВАНА КІЛЬКІСТЬ БЮДЖЕТНИХ МІСЦЬ та стабільне виконання 

регіонального замовлення;  

2) стабільно ВИСОКІ РЕЙТИНГИ УНІВЕРСИТЕТУ серед закладів 

вищої освіти Хмельницької області та України; 

3) висока репутація у споживачів освітніх послуг та роботодавців; 

4) забезпечення наскрізної вищої освіти за всіма рівнями (бакалавр, 

магістр, доктор філософії); 

5) ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЇ науково-педагогічних 

кадрів, активне залучення до навчального процесу практиків, інноваційні 

форми та методи викладання; 

6) СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ матеріально-технічного та 

інформаційного забезпечення підготовки фахівців; 

7) створені умови для провадження дуальної освіти (поєднання 

навчання в навчальних аудиторіях та на робочих місцях); 

8) можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії, 

забезпечення академічної мобільності студентів, у тому числі можливість 

паралельного навчання в університеті за різними спеціальностями за денною та 

заочною формами; 

9) ЦІКАВЕ, НАСИЧЕНЕ, багатоманітне громадське, спортивне, 

культурне, наукове  СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ, активна діяльність 

студентського самоврядування університету; 

10) реальна можливість студентів впливати на зміст навчання та 

удосконалювати освітні програми, за якими вони навчаються. 


